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-١٢٨-
كتا� مفتو� �لى �ألستا 	حمد 	مين

�هللا  �حمه  	مين  	حمد   �ألستا �لى  بها  بعثت  �سالة  هذ% 
مطوّية، فنشرها في >�لثقافة< ,عّلق عليها. ,هذ� نّص �لرسالة:

هد?ُ=  به  عّرفتهم  حتى   Aلنا� يعرفه  لم  شاعر  هنا   Cكا
�ألسحا�؛ � كاC يطوF فيها على مر�بع حّيه، يغنيها على �بابه 
 Iّ�بأ �لر�حل  �لليَل   MNينا  Cكا, 	غانيه،  ,	شجى  	لحانه  	عذ� 
	سمائه فيلتفت �لليل ,يقف لحظة يصغي �ليه، ,�لفجَر يستحّثه على 
�لرحيل، ,تنصت �ليه قلو� �لعاشقين، فإC غنى بـ>يا ليل< هاV بها 
�لشجن فأجابت من لوعتها بـ>?%!<، ,يعرفه �لقمر ألنه كاC يسكب 
في نو�% 	لحانه، فتطفو على ,جه �لنو�، ثم تسيل من �قتها فيه 
,تمتزV به �متز�V �لر�� بالماb، فيشر� فيه 	�با� �لقلو� خمر` 

نو��نية تهيج في نفوسهم سكر �لحب �لطاهر ,�لعاطفة �لخّير`.

فتهم به �لضمائر �لمؤمنة، � كاC يهتف بها مع �لفجر  ,عرَّ
بالنشيد �لعلوM �لذM يوقظ في نفس �إلنساC �لذM يسمعه >�لَمَلك<، 
>�لسبع<،   oستخذ�,  >Cلشيطا�< خنس  �لَمَلك  فيه  �ستيقظ   �فإ

.Cلذ` كلذ` �إليما p�فتعرF بنشيد% لذ` �إليماC، ,ما في �أل
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 C�r,أل� p,من َعر (`Nياr M	) فضًال Fشاعر لم يكن يعر
,ال ُسلَّم �أللحاC، ,لكنه يعرF كيف يعتصر قلَبه بيد �أللم ,كيف 
�لتي   %�	شعا لك  من  يجعل  ثم  �لذكريا=،  بلهيب  نفسه  ُيذيب 
�لقلو� ,تحنو عليه، ,تجد عند%  �ليه  يغنيها على �بابه، فتميل 

.Cألنس ,�الطمئنا�
غّنى لإليماC ,للوطن ,للحب، ,	كثر �لغناb. ,لكن �لنغمة 
�لبا�عة �لتي تجيش بها نفسه لم يتحرz بها لسانه، ,ال جَر= بها 
يد% على �بابه �لى �ليو{. من 	جل هذ� كنت تر�% -�ْ تر�%- حائر�ً 
 bعن شي bئغ �لبصر، كأنما يفّتش في �لفضا�r مضطر� �لجو�نح
	ضاعه، يفّتش ,��b 	فق �لزماC عن �لشيb �لذM لم يجد% فيه، فهو 
ال يفتأ ينظر �لى ماضيه يقّلبه ,يجوA خالله عّله يجد فيه ضاّلته، 
ما  �ألمل  بعين  يستشّف   C	 يحا,�  �آلتي،  �لى   Nعا �فتقدها   �فإ
َخْلَف بابه، فال يشّف �لباُ� عن شيb... 	ما �لحاضر فال شأC له 

به ,ال يعنيه 	مر%.
	ُعجب به �لناA لما عرفو% ,	حبو%، ثم 	لفو% ,�طمأّنو� �ليه، 
ثم تعو �,N	C ير,% ,يسمعو%، فأضعفت �لعاN` شعو�هم به، فكانو� 
ال يد�,C به �C حضر ,لكنهم يفتقد,نه �� غا�... ثم 	صبحو� ال 

يعنيهم فقد% ,ال يعّز عليهم غيابه!
 Cعلى �لطبو� �لكبير` ,يصرخو Cيضربو >bٌلحيَّ >شعر�� Iَطَر,
ية كطبولهم، ال تدعو �لى فضيلة ,ال تهّز عاطفة ,ال  بأغاC فا�غة مد,ِّ
تمس من �لنفس موضع �إليماC، ,لكنها تدعو �لى �لشهو` ,تثيرها 
 Cُُفتو في �ألعصا�، ال تعِرفهم هد?ُ= �ألسحا� ,ال يد�M بهم 
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�لفجر ,ال شعا� �لقمر، ,لكن تعرفهم 	ضو�b �لكهرباb �لساطعة في 
 �,N في �معابد �لشيطاC ,هياكل �لشهو`، ,تعرفهم مو�ئد �لخمو

�لفجو�، فحفَّ �لناA بهم ,صفقو� لهم!
 ،Cجًا من �لحّي بسكو�عند لك كسر �لشاعُر �باَبه ,�نسّل خا
جبل  في  (	عني  �لساNسة<   `Nلجا�< من  لنفسه  ليتخذ  �لجبل   َّ}	,
�لطبو�،  قر� هذ%  يسمع   C	 من  علّو%  يعصمه  ملتجأ،   (Cقاسيو
,عاN كالشيخ �لذM صا�= 	ياُمه �لثالثة يومًا ,�حد�ً، فطا� 	مسه 
حتى شمل يومه ,�متد= ظالله �لى غد%، فلم يعد يعيش ,�نما 
ْتها لفحاُ=  يعيش خيالُه في خياال= �لماضي، كالشجر` �لتي عرَّ
� �لمنصر{ ,rهر% ,تموr �لماضي �? oكركانوC، فهي تعيش في 

�(١)؟�? �,ثمر%. ,متى �جعت في كانو C	rها
	جل يا سيدM؛ لقد ما= �لشاعر ,Nُفن في جبة �لقاضي، 
,لو جاb 	مرz �يا% بالكتابة لـ>�لثقافة< ,في عاطفته لك �لتوقد ,في 
 �	عصابه تلك �لنا�، يو{ كانت تنثا� عليه �لمعاني ,تجيش بالصو
 Nيحركه، حتى لكأنه �لجو� C	 لسانه من غير Cبالبيا zنفُسه ,يتحر
�لكريم يتفّلت من �لّشكا�، ,كأCّ قلمه � يجرM على �لّطرA يسابق 
�ليد �لتي تجريه ,�لفكر �لذM يمد%، لوجدته 	سر� �لى طاعتك من 
�لسيل �لدّفا� �لى مستقر%، بل 	سر� من �لطر� �لى نفس �لكريم 

______________________
(١) هذ% هي 	سماb �لشهو� �لشمسية �لتي عرفها �لعر� من قديم؛ من 	يا{ 
 Mشهر �لسنة �لذ	أل,� (?خر � Cيكو C	 فيمكن Cجاهليتهم. فأما كانو
يعرفونه في بعض �لبلد�C باسمه �ألعجمي، Nيسمبر) 	, كانوC �لثاني، 
 ��	,� شهو� �لسنة (يناير)، ,كالهما من شهو� �لشتاb �لقاسية. ,	ما ?

فهو شهر �لربيع (ما�A) ,تموr شهر قلب �لصيف (يوليو) (مجاهد).
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,�لحب �لى قلب �ألNيب! يو{ كاC يعيش في Nنيا �لناA ,كأC له 
Nنيا ,حد%؛ يرo فيها ما ال ير,C ,يسمع ما ال يسمعوC: يرo في 
 ،ً��كل مشهد جماًال، ,في كل جما� حلمًا فاتنًا يستغرI فيه مسحو
,يد�z من لذ��ته ,متعه ما ال يعرفه �ّال َمْن سمع حديث �لجما� 
 �فإ في 	حالمه،   ً��Nلياليه حالمًا سا قلبه، ,	مضى   Cبأُ ,,عا% 
صحا لم يجد ما يترجم به عن نفسه �ّال لغة ضيقة قاصر` ُخلقت 

!bحال{ �لسما	ال لوصف  p�للتعبير عن حاجا= �أل

 �,ما� تصنع لغة ال تعرF للجما� كله -على ما َله من �لصو
�لتي ال تنتهي ,�لمعاني �لتي ال تنفد- �ال كلمة ,�حد` هي كلمة 
>�لجما�<؟ ,	ّنى لها 	C تترجم عن عاَلم كله حيا` ,قو` ,سحر؟ 
,كيف تقنعه ,للجما� في عينيه صحائف يقر	 منها كل يو{ جديد�ً؛ 
فلكل ,جه جما� ال يقاA به غير% ,ال يشبهه سو�%، ,لكل مقلة 
جما�، ,لكل بسمة ,لفتة، ,لكل �نة صو= ,لكل ,مضة ثغر، 
�لشعر  من  مقطوعة  ,لكل  ,نَهر،  سهل  ,لكل  ,جبل   N�, ,لكل 
��ئحة  ,لكل   ،p,لر� في  rهر`  �لمتحف ,كل  في   `�,كل صو
�لو�N، ,جما�  �لياسمين، ,جما� 	�يج  ,كل نغمة. فجما� �يا 
 rلُفّل، ,جما� �لَبَيا= ,�لرْصد ,�لحجا� �,ْ�عبق �لزنبق، ,جما� َ
با، ,�لعوN ,�لقانوC ,�لناM ,�لكَماC، ,جما� �لقصة �لمؤثر`  ,�لصَّ
,�لحكمة �لمتخيَّر`، ,ما شئت ,ما لم تشأ من 	نو�� �لجما� في 
�لوجوN... كل 	,لئك ليس له في هذ% �للغا= �لبشرية �ّال لفظ ,�حد 

يد� عليه ,يشير �ليه.

يا ما 	فقر لغا= �لبشر!
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هو   �Nأل�,  ،�Nأل� نفسه  في  يهيج  �لجما�   I تذ,ُّ  Cكا,
، فال تتّم له متعة ,ال يحلو له نعيم حتى ُيشرz �لناA معه  �لبثُّ
في نعيمه. ,كذلك �ألNيب؛ يجوN على �لناA بأعّز شيb عليه: 
بشعو�% ,عو�طفه، فيفتح لهم نفسه ,يكشف لهم عن سر�ئر% ,ال 
يستأثر N,نهم بشيb، فهم معه في 	لمه ,سر,�% ,يأسه ,	مله، يتلو 
عليهم نبأ حبه ,بغضه ,حركاته ,سكناته، فيشا�كونه حياته، ثم 
يقولوC: عجبًا لهذ� �لغبّي �لثرثا� �لذM ال يفتأ يتحد� عن نفسه، 
,ال ينفك مزهّو�ً بها rهو �لديك بريشه، مالئًا �لصحائف بأخبا�ها، 
 Cلظالمو� o�N يسمعو� خبرها! ما C	 ال همَّ لهم �ّال Aلنا� Cّكأ

	نهم يتهموC باألَثر` �جًال هو 	,� �لُمْؤثِرين!
,كاC ينقل ما يحس به من معاني �لخلوN �لى لغة �لفناb، فال 
% للنشر فيضيع 	كثر جماله �لباقي  يبقى منه �ّال �ألقل �ألقل، ثم يعدُّ
بين مر�عا` ?��N �لمجتمع ,قو�نين �لنشر ,	,�I �لناشرين ,نزعا= 
� منه �لمعِجب �لمطِر� �, ،bهو يرضي �لقر� ��لقا�ئين، ثم ينشر فإ
�لمقيم �لمقِعد، ,لكنه ال يرضى عنه ,ال ُيعجب به، لعلمه بأC خير 

.Aما كتب ما(١) لم يعّبر عنه بلفظ ,لم يجِر به قلٌم على قرطا
 Aلنا� F, ليزهى، ,�نه ألعر	ليفخر  -Mيا سيد- Cما كا,
بنفسه ,عيوبها ,	Nبه ,نقائصه، ,لكنك فتحت عليه بابًا للذكريا= 

.ً�N,قبل �ليو{ مسد Cقد كا, ،% 	عيا% �لليلة سدُّ
�لعاشقينا,, �لّشوIِ �لقديم ,�Cْ تسّلى َيلقى  حين   Iٌَمشو

,�نه لو�حد مّمن ,	Nََ هذ� �لمجتمُع ما كاC لهم من ملكا=. 
______________________

(١) ما هنا �سم موصو� ,ليست نافية (مجاهد).
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كانت له >نفس< فماتت، 	فما ُيتَرz ليرثي -يا قو{- نفسه؟ يذهب 
ما� �لرجل فيبكي ماله، ,ُيحرI بيته فيند� بيته، ,توMN تجا�ته 
حبيبه...  فقد  على  فيأسى  حبيبه  ,يهجر%  تجا�ته،  على  فُيْعِو� 
,تمو= نفسه ,يِجفُّ في حلقه لسانه فال ُيطَلق ليبكي نفسه ,ينو� 

على بيانه؟!

,�لرسالة طويلة، �لى 	C قلت فيها:

 Mيتدّفق حيا` ,يتوثب نشاطًا، ,�لذ  Cكا Mلذ� �لشاّ�  هذ� 
كاC له في كل ميد�C جولة ,كاC في كل معمعة فا�سها �لمعلم، 
,�لذM عمل لأل�N ,لإلصال�، ,للسياسة ,للصحافة، ,للتعليم 
,للتصنيف، ,�لذM عرفته �لعر�I ,عرفها، ,	حبها ,	حبه تالميذ% 
�كر�ً  Iفيها، ,بقي فيهم من يفي له ,يذكر عهد% ,بقي هو ,فيًا للعر�
عهدها. ,كاC شأنه في لبناC كشأنه في �لعر�I، ,�لذM مشى �لى 
�لحجاr، ,كاC له في كل بلد 	ثر في نفوA 	صدقائه ,في قلو� 
�آلالF �لمؤلفة من تالميذ%، �لذين ما �نفّك يوليهم من نفسه ,قلبه 
حتى لم يبَق له نفس ,ال قلب... هذ� �لفتى 	عاNته �أليا{ بعد هذ� 
نًا في جبة، ,ُضّيقت  كله شيخًا ,لم يبلغ �أل�بعين، ميتًا يمشي مكفَّ
قلمه  ,حطمت   ،Cلقانو�  Nمو� بها  	حاطت  حتى  نفسه  �حا� 
فتعثر فهو ال يجرM �ّال في حيثيا= �لقر���= ,صيغ �لمخالفا=، 
 �,َصُغر= Nنيا% حتى صا�= تحّدها جد��C �لمحكمة �أل�بعة. فما

-يا سيدM- يرجى منه بعد هذ�؟

قضى عليه بلد% �لذM 	حبه ,فا�I من حبه مصر بعدما بسم 
له فيها �لمستقبل عن ثنايا بو��I، ,لو 	نه بقي في مصر، ,مصر 
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 Cمنزلته، لكا �Nحقه ,لأل �Nلأل Fسرته �أل,�) تعر	(موطن 
!>bمنه �ليو{ >شي

�N= �لحق- ال تحب �ّال 	بناbها ,ال تبسم 	 C�- مصر C	 على
 M,مئة، ,مئة غير% ال تسا Mيب �لمصرNحد �أل�, oّال لهم، ,تر�
عندها ,�حد�ً. ,�ّال فخّبرني باهللا: لَم يحتفل نّقاNها بأصغر كتا� 
يصد� فيها ,يشتغلوC بالكال{ عنه �أليا{ �لطو��، ,ال يخّطوC كلمة 

ثناb 	, نقد للكتا� �لقيم يصد� في بر �لشا{ 	, في �لعر�I؟
�لمو�rين  فيه  بلد% طاشت  ,هذ�  على مصر،  يعتب  له  ,ما 
,�نقطعت �ألسالz ,تبلبل �لر	M، ,�ختلط �لحابل بالنابل ,�لمتحليا= 
بالعو�طل، حتى �C �لصحف لتجمع على مد� �لكتا� ,تقريظه 
,تهلل للشعر �لجديد ,تصفق، ,ما َثّم �ّال منَكر من �لقو� قد صّير,% 
 Cقويًا بليغًا؛ كأ %,	�معر,فًا، 	, ثقيل با�N �ستحّبو% 	, غّث متهاِفت 
�أل�N صا� لهو�ً ,عبثًا، ,كأC �لعربية �نحّلت ُعَقدها ,لم يبَق لها 
هذ� >�لكتا�< تعتصم به، فيحفظ عليها ,حدتها ,يكوC بين 	,لها 
,?خرها �لسبَب �لموصو� ,�لحبل �لمتين، فقديمها به حديث 	بد�ً 
نفهمه �ليو{ ,نتذ,قه، ,حديثها به قديم لو نشر �هللا �لعر� �أل,لين 

لفهمو% ,تذ,قو%.
جلد�ً  ليلبس  جلَد%  عن جسمه  ينز�  من  هو  �ألNيب   Cكأ,
�لتي هي (هناz)، ,من يوN لو خلع �	سه  �لمعامل  مصنوعًا في 
ليرّكب له �	سًا فيه عقل من (هناz)، ,�لذM يفرI بالجها= بين 
�لحق ,�لباطل، فما جاb من حيث تشرI �لشمس كاC باطًال كله 
,لو كاC �لديَن ,�ألخالI ,�لشرF، ,ما جاb من حيث تغيب فهو 
حق كله ,لو كاC �لكفر ,�لفسوI ,�لعصياC! ,حتى �C هذ� �لبلد 
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لينكر �ألNيب �لصريح �لثابت �لنسب �لموصو� �لسبب، ,يحفل 
بكل لصيق Nعّي... ,لكن هل يشكو �مر� بلَد% ,	هله؟

ٌ̀ ِكر�ُ{بالCْ�, MN جاَ�ْ= علّي عزيز َعلّي  َضّنو�   Cْ�, ,	هلي 
فال عليِك يا Nمشق ما صنعِت بَمن لم يكد يحبك 	حٌد مثلما 
 zبذكر Nشا	حبك، ,لم يصف من جمالك كاتٌب مثلما ,صف ,ال 	
مثلما 	شاN، ,هذM صديقتنا >�لرسالة< 	خت >�لثقافة< شاهد` على 

ما يقو�؛ ال يمنُّ ,يؤM بالمن، ,لكن يعاتب ,يشكو.

,لئن كتب �هللا لهذ� >�لميت< ,الN` 	خرo (,�لمرb يوَلد فيه 
�لحيا`،  �لى   %Nعا	, قديم)  �جل  ,يمو=  جديد  �جل  يو{  كل 
فليضربّن �C شاb �هللا في سماb �أل�N بجناَحين مبسوطين، ,ليطلعن 
على ?فاI لم يرها من قبل، ,ليحّدثّن قر�b >�لثقافة< حديثًا هو 	حلى 
من مناجا` �لحب ,حديث �لقلب، ,�ّال ُيكَتْب له لك فعليه �حمة 

�هللا، ,ما ضر �لناA بفقد% (شيئًا)!
 ,	 ،ً��,هذ� �عتذ�� تضمنته شكوo، فانشر% يا سيدM مشكو

فَدْعه غيَر ملو{:
ٍ`b,مر M,ال ُبّد ِمن شكوo �لى 

َيَتوّجُع  ,	 ُيْسليك   ,	 ُيو�سيك 
,�لسال{ عليك ,�حمة �هللا ,بركاته(١).

*   *   *
______________________

(١) �لذM ُنشر هنا هو 	كثر هذ% �لرسالة، ,هي منشو�` كاملة في كتا� 
>من حديث �لنفس< (مجاهد).



١٣

,علق �ألستا 	حمد 	مين على هذ% �لرسالة في >�لثقافة< سنة 
�ألNيب   �ألستا �لى  >�لثقافة<  �سَلت 	 فقا�:  ١٩٤٣ (١٣٦٢هـ) 
,قد  تلحينه،  �لى   `Nلعو�, صمته  عن   V,لخر� ترجو%  �لدمشقي 
عرفت منه كاتبًا قدير�ً ,	Nيبًا متفننًا، فبعث بهذ� �لكتا� ,	با� لنا 
نفسه،  ينّفس عن   C	  لألستا باعثًا  سببًا   Cيكو هذ�  ,لعل  نشر%. 
�لضيقة  �لدنيا  من   �,يتحر  ،%�بآثا  bلقر�� ,يمتع  قلمه  ,يستعيد 
�لتي يعيش فيها بين �لقضايا ,كتب �لقانوC ,حيثيا= �ألحكا{ �لى 
�لدنيا �لو�سعة، Nنيا �لعو�طف ,Nنيا �لناA ,مناrعهم ,مشاكلهم 
,�صالحهم، فما ُخلق �ألNيب َ,قفًا على مثل هذ% �لدنيا �لضيقة.

,�ألستا يعتب على �لمجال= �لمصرية 	نها تشيد بالتافه من 
نتاV مصر ,ال تشير �لى �لجيد من نتاV �ألقطا� �ألخرo كالشا{ 
 bفيها شي Cقد يكو, ،ً��,�لعر�I، ,قد سمعنا هذ% �لشكوo مر�
من �لحق، ,لكن 	كبر �لظن 	نه �هما� غير مقصوN، ,لعّل كّتا� 
�لشا{ ,�لعر�I يحملوC كثير�ً من �لتبعة، فالكتب �لشامية ,�لعر�قية 
تظهر بين 	ظهرهم ,هم 	علم �لناA بها ,بمالبساتها ,بقيمتها، فلو 
كتبو� عنها ,نقد,ها نقد�ً قيمًا ,عّرفو� بها تعريفًا صحيحًا لما تأخر= 
 `Nإلشا� في  ,مشا�كتهم  مقاالتهم  نشر  عن  �لمصرية  �لمجال= 
به،  تلتز{ هذ� ,تتعهد  �لقيمة منها. ,>�لثقافة< على �ألقل   �باآلثا
,تعتقد 	نها بذلك تسد نقصًا ,�ضحًا فيها ,في سائر �لمجال=، 
,هو عد{ �يفاb با� �لنقد حقه، سو�b 	كاC �لنتاV مصريًا 	, عر�قيًا 

	, شاميًا. ,في �نتظا� مقاال= �ألستا نحييه ,نشكر%.
*   *   *
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,كاC �ألستا 	حمد 	مين قد 	جا� قبل هذ� �لتا�يخ بعشر 
سنين (سنة ١٩٣٣) على سؤ�� كنت ,ّجهته �لى >�لرسالة< ,هو 
	ّ,� ما نشر= فيها، فأجا� �ألستا �لزيا= جو�بًا موَجز�ً ,	جا� 
 �ألستا 	حمد 	مين جو�بًا مفّصًال، ,قد مّر خبر لك. ,كاC �ألستا
	حمد 	مين من 	�كاC >�لرسالة< �لعاملين فيها، فلما �نفصل منها 
للرسالة)   oلصغر� �ألخت   =�صا (�لتي  >�لثقافة<  مجّلة  ,	نشأ 

تفّضل فكتب �لّي مرتين 	C 	نشر بعض مقاالتي في >�لثقافة<.
,	نا �C 	قبلت على >�لثقافة< 	مد�ً فما 	عرضت عن >�لرسالة< 
عن  �نقطعت  فما  حينًا  	مين  	حمد   �ألستا ,�صلت  ,لئن  	بد�ً، 
�لزيا=، ,ما rلت 	عّد% �أل� �لكبير �لمتفّضل، ,لكنني لّما Nخلت 
 �Nأل� عن  �نقطعت   Cلقانو�, �لفقه  كتب  �لى  ,�نصرفت   bلقضا�
,	هله ,عن �لكتابة فيه، حتى �C لي في >�لرسالة< سنة ١٩٤٠ مقالة 

عنو�نها >	نا ,�لقلم<(١) 	قو� فيها:
	عترF 	نها قد جّفت قريحتي فما عاN= تبّض بقطر`، ,َكّل 
هني ,ما= خيالي، ,مّر= علّي 	يا{ طو�� لم 	ستطع 	C 	خّط فيها 
 ،bبصناعة �إلنشا Mحرفًا، ,ُعد= من �لعّي ,�لحصر كأ,� عهد
,	صبحت ,كأني لم 	كن حليف �لقلم ,صديق �لصحف، ,كأني 

 .�لم 	جِر للبالغة في مضما
,�لمقالة طويلة، قلت فيها:

 ،A= صحفيًا ال كاتبًا، ,�لصحفي يعيش مع �لنا	نا قد بد	,
______________________

(١) ,هي منشو�` في كتا� >من حديث �لنفس< (مجاهد).
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يصف حالهم ,يصّو� ?المهم ,?مالهم ,متاعبهم ,مطالبهم، فهو 
�لطبيب أل,جاعهم، �C لم يد�ِ,ها بالعقاقير �N,�ها بحسن �لمو�سا` 
,جميل �لقو�. ,من 	,جا� �لمجتمع ما يكوC مثل �لقولنج، حبة 
 Cلبو�، في �لحالب، فيكو� oفي �لدقيق من مجر pمل تعتر�
منها ?ال{ كآال{ �أل{ عند �لطلق. ال يستطيع صاحبها 	C يستقّر على 
حا� فهو يتقّلب ,يصر�، فإ� �rلت عن موضعها ��r �أللم Nفعة 
,�حد` كما جاN bفعة ,�حد`. ,من �أل,جا� ما هو كالسرطاC، ال 
يذهب حتى تذهب �لحيا`. لذلك يكتب �لصحفي �لمقالة تتخاطفها 
	يدM �لُقّر�b، ,من لم يصل �ليها Nفع عشر` 	ضعاF ثمن �لجريد` 
ليّطلع عليها، فإ� مّر �ليو{ ,ُنسي �لحا�N لم تجد من يباليها 	, 

يفّكر فيها. 
كتبت في كل موضو� شغل �لناA: في �لدين ,في �إلصال� 
,في �لسياسة ,في �الجتما�، فإ� هد	= �لحيا` عندنا قليًال (,قّلما 
��ستي ,في مطالعتي، N كذلك كنت في, .�N) كتبت في �أل	تهد
قر	=  �هتمامي،  ,جّل  	يامي  	كثر   �Nلأل ,لكن   bشي كل  	قر	 
من كتب �أل�N �لعربي �لقديم كل �لذM ,صَلت �ليه يدM. قلت 
,	نا في 	,�ئل �لمد�سة   ً�Nألغاني سر� =Nلكم من قبل �نني سر
�لمتوسطة، قر	ته مر` ,حدM ,مر` مع �فيق �لعمر سعيد �ألفغاني، 
�لعابد �لصالح من كشمير ال يكاN ُيحِسن  	بو% �لرجل   Cكا Mلذ�
فيها،  �لعربية ,�لُحّجة  �لمرجع في علو{  �ليو{  �لعربية ,صا� هو 
فهو �آلC يدّ�A في جامعة �لملك سعوN ,ما 	عرF له في علمه 

بالنحو نظير�ً.
 �Nبد�ً على �أل	قتصر 	= مئا= من �لمجّلد�=، ,كنت 	ثم قر
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 �لقديم ثم �نتقلت �لى �لجديد، بد	= بالمنفلوطي �لذM كاC �ألستا
لنا ,�لقد,` �لذM نقتدM به في �إلنشاC�, ،b لم 	لَقه ,لم نعرفه، ثم 
للعقاN ,�لماrني ,�لر�فعي ,�لزّيا= ,حسين هيكل ,صاIN عنبر، 
,قر	= 	جمل صفحا= �أل�N �ألخرo: 	ما �لفرنسية فأخذتها من 
 C�, منها،  متمّكنًا  	عرفها ,كنت  يو{ كنت  بلغتها  ,قر	تها  نبعتها 
 oألخر� ��Nّما �آل	فاقي بمعرفتها. ,�لم 	ُكن من �لمتقّدمين بين 
فقر	= ما ُترجم �لى �لعربية منها، ,من 	حسن ما 	فاNني ما ُترجم 
للمنفلوطي فكتبه بقلمه (,�C خرV به عن 	صله)، ,بعضه كقطعة 
تأبين فولتير لفيكتو� هيغو يعتبر نموجًا كامًال لألسلو� �لخطابي، 
 Cعًا فيه متِقنًا له، ,كذلك كا�ألC هيغو كاC 	سلوبه خطابيًا ,كاC با
�لمنفلوطي. ,	حسب 	C فيكتو� هيغو لو عرF �لعربية ,كتب هذ% 

�لقطعة بها َلما جاb بأحسن مّما جاb به �لمنفلوطي.
	ما >�لعبر�=< �لتي حا,� �لمنفلوطي 	C يجعل منها قصصًا 
فلوال جما� 	سلوبها ما كاC لها في ميز�C �أل�N �لحّق ثقل، لك 
 M�ألC �أل{ �لتي ترتفع حر��` ,لدها ,ليس عندها 	حد، فال تد
ما� تصنع له، فيتقّطع قلبها شفقة عليه ,ُحبًا له... ,صف هذ% �أل{ 
	صعب بمئة مر` مّما هب �ليه �لمنفلوطي، ,هو 	C يجعل �لولد 
بالخبر  يمو= فتمو= من حزنها عليه �أل{، ,يأتي �أل� فيفاجأ 
 Cيكو, ،`�فُيصعق فيمو=، ,يمو= �لجير�C ,يمو= 	هل �لحا

,باb عامًا. هذ� �لذM تشتمل عليه >�لعبر�=<!
 oألخر� �ألمم   ��N? من  �لعربية  �لى  ُترجم  ما   Nجو	 ,من 
��فائيل< لالمرتين ,>?ال{ فرتر< �لتي ترجمها �لزيا=، ثم �,�يا= <
�لجيب. �,�يا= �لجيب هذ% �C طرحَت منها حكايا= 	�سين لوبين 
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 Iلعاَلمي، كـ>�لفند� �Nجدَ= مجموعة من نفائس �لقصص ,�أل,
�لكبير< ,>�ألبيض ,�ألسوN< ,	مثالهما.

بير,=  ,في   Iلعر�� في   �Nأل� تد�يس  �لى  �نصرفت  فلما 
غلب على كتابتي -ال سيما ما كتبته في >�لرسالة<- �ألNُ� �لخالص. 
فلما فّكر= في Nخو� �لقضاb ,	عدN= نفسي للمسابقة �لتي كانت 
مفر,ضة على طالبيه تركت �أل�N ,	هله ,جانبت كتبه، ,عكفت 
عكوفًا كامًال على كتب �لفقه: �لفقه �لمذهبي ,غير �لمذهبي، في 
مثل كتا� >�عال{ �لموّقعين< ,>N�r �لمعاN< ,>فتح �لبا�M< ,>سبل 
�لسال{< ,�لكتب �لتي تبحث في علم �لخالF، ,هو ما ُيسّمى �ليو{ 

في �لجامعا= >�لفقه �لمقاَ�C< (ترجمة للكلمة �ألجنبية).
هنا كاC �بتعاMN عن �أل�N ,�نقطاعي عن �لكتابة، حتى لقد 

ظننت 	ني لن 	عوN �ليه 	بد�ً.
*   *   *
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-١٢٩-
�لحيا� �أل�بية قبل نصف قر� (٢)

المني قو0 /قالو� ,ني *خر' من خّط �لذكريا� �لمّتَبع فال 
*سلكه، بل *مشي في طريق جديد.

/*نا *عترF بهذ�، ألنني لم *ُِ?� *� *كو� كسائق �لسيا?� �لذ< 
 Hال ينظر ,ّال ,لى �ألما0، بل كر�كبها �لذ< يتلّفت يمنة /يسر� /ير
ما يمّر به من مشاهد /يصف ما يرH. لست كالجند< �لمرَسل في 
مهّمة مستعَجلة فهو يسرQ ,لى قضائها، بل كالسائح �لمتمهل �لذ< 

يرH /يسمع ليستمتع /يستفيد.
لذلك جئت �ليو0 *كمل �لكال0 عن �لحيا� �أل�بية قبل خمسين 
سنة، *لّخص هذY �لمقاال� �لتي كتبها عن كل قطر *�يٌب من *بنائه، 
ال *عّد[ فيها /ال *بّد[ بل *ختصر /*لّخص /*?/<. ,نها صو?� 
نا�?� تنفع ��?a �أل�`، ثم ,نها تّتصل بذكرياتي ألنها تعليق على 
,حدH مقاالتي. /ليست صو?� شمسية (فوتوغر�فية) ترسمها bلة 
جامد�، بل هي لوحة حّية يعرضها ,نسا� يحّس، فتجيf مترجمة 

.Yمصّو?� لأل�` في بلد fعن نفسّيته كما تجي
/ال يشّك *حٌد *� �لحيا� �أل�بية في تلك �أليا0 في سو?يا 
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مثًال ,في لبناC كانت 	حفل ,	غنى بالثمر�= �ألNبية من �أل�N في 
�لحجاr، ,قر	تم مع لك 	ني لم 	ُعّد ما صد� عندنا في �لشا{ من 
?ثا� �Nالָד على حيا` 	Nبية صحيحة ,عّد �ألستا �لشبكشي (شفا% 
�هللا) ما صد� في �لحجاN rليًال قويًا على حيا` 	Nبية صحيحة، مع 

	نه ال سبيل �لى �لمعاNلة 	, �لمماثلة بين �ألNَبين في �لبلَدين.
 bهؤال كتب  ما  ناقًال  بل  ناقد�ً،  �لحلقا=  هذ%  في  ,لست 

�ألNباb من 	هل كل بلد عن بلد%.
*   *   *

,هذ% �لمقالة �لساNسة عن �لحيا` �ألNبية في فلسطين، يقو� 
كاتبها �ألستا محمد تقّي �لدين �لنبهاني:

�لشيو�  مد�سة   :Cستا�مد فلسطين  في   �Nأل�  A�مد�
 Cقد يكو بل  يكوC طبيعيًا،  �لتقسيم قد  �لشبا�. ,هذ�  ,مد�سة 
عامًا ال يمتاr به قطر ,ال يستأثر به بلد، غير 	نه في فلسطين غيُر% في 
سو�ها، فأ�N �لشيو� في 	كثر �ألقطا� مطبو� بطابع �لمحافظة على 
�لقديم حتى لدo �لمجّدNين منهم، ,	�N �لشبا� َكِلٌف بالجديد 

حتى لدo �لمعتدلين من هؤالb، 	ما فلسطين...
�لى 	C قا�: ترo طائفة من �لشيو� 	C �أل�N في �فض هذ� 
 ��لنحو �لمألوF لدo �لعر� ,تذهب �لى 	C كتب �لنحو ,	سفا
�لياrجي،  حتى  ,�لقز,يني  �لجرجاني  كتب  	مثا�  (من  �لبالغة 
 C	 يجب (}�,	سفا� �بن هشا{ ,�بن مالك حتى �لشرتوني ,�لجا
 MNلغُة �لصحف ,�لكالُ{ �لعا Cتكو C	, ُتمحى C	 ينبغي, Iُتحر
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هي �ألNَ� �لحّق. فكفى �لمر b	Nبًا 	C يقر	 حتى لو 	خطأ �فع �لمبتد	 
,نصب �لحا�، ما �N{ هو 	, �لسامع قد فهم مغزo �لكال{... ,هذ� 

�	M يناMN على نفسه بالخطل.
,تزعم طائفة 	خر o	C �أل�N في �لتضّلع من غر�ئب �لكِلم 
 b���	ياC من ? Cيبًا... هذ�N	 من لم ُيِحط علمًا بذلك ال ُيسّمى Cّ	,
علمها  تقصر  ,لكنها  معتدلة  ,طائفة   .Cمتناقضا ,هما  �لشيو�، 
,تحصر نهضتها في غرF �لد�A ,حلقا= �لسمر، لم ُتخِرV بعُد 

...Nثمر` ,لم تُقم بمجهو
ثقافتها  فرقة كاC موطن   :Cففرقتا �لشبا�  	ّما  قا�:   C	 �لى 
مصر ,فرقة �ضَعت لباC �أل�N في فلسطين ,لبناC. فالذين تثقفو� 
في مصر ير, C	C خير طريق إلنهاp �أل�N هي �لطريق �لتي تسير 
,فهمها  �لنصو�  ��سة N ,تعتمد على  	Nباb مصر،  فيها جمهر` 
,نقدها... 	ما �لفرقة �ألخرo فهي تقصر �أل�N على �قيق �لغَز� 
 ،`�,با�� �لخيا� في �لكلم ,ما يبد� من مقاال= �لصحف �لسيا
�ئيس تحرير جريد` 	Nيبًا �� ما 	نشأ كلمة في  C,حتى �نهم ليعّد

.Nلبال� C,شؤ Vعال
 Cفإ ،`��لى 	C قا�: ,ال يحزC �لقا�� من عرp هذ% �لصو
 Cبية عندنا، ففلسطين كاNلو�قع هو هذ� �الضطر�� في �لحيا` �أل�
	Nبها معد,مًا ,كا C	Nبا�ها غير مخلوقين قبل سنين (,عّلل لك 
بأC �ألتر�z كانو� يتآمر,C على �أل�N �لعربي). ,ختم مقالته بقوله: 
�لنهضة  في  	مل   Iببر يلمع   zالحتكا�, �الضطر��  هذ�   C	 َبيد 
من  ,�لمعتدلين  �لشبا�  بجهد  	Nبية  حيا`  بانتظا{  ,يبّشر  �ألNبية 
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�لشيو�، ,ما هي �ّال لمحة حتى تتغير �لحيا` غير �لحيا`، ,تظهر 
�ياp �أل�N في هذ% �لبالN �لعربية ,تؤتي 	ُُكلها ثمر�ً شهيًا.

*   *   *

�لمقالة �لسابعة عن �لحيا` �ألNبية في �لمغر� بقلم محمد 
عبد �لمجيد بن جلوC. يقو� فيها:

,بعد، فما هي حالة �أل�N �لعربي في �لمغر� �ليو{؟ لقد 
	جهد= نفسي في 	C 	صل �لى جو�� 	طمئّن �ليه عن هذ� �لسؤ��، 
فما ,جد= �لحقيقة �ّال في 	نها حالة ضعيفة. فما هي �لكتب �ألNبية 
 ،��بالمعنى �لصحيح �لتي يصد�ها �لمغر�؟ 	عِفني برّبك 	يها �لقا

فالحقيقة ُمّر` ,قلبي يضطر� عند كرها �ضطر�بًا.
 %�� عدمنا �لكتب فلنتسا�b عن �لصحف. �C كّل ما ُيصِد�,
�لمغر� مجّلتا C	NبّيتاC: �أل,لى مجّلة >�لمغر�< لألستا محمد 
 لألستا �لجديد<  >�لمغر�  ,�لثانية  �لفتح،  بربا�  نيسة  �لصالح 
�بع 	 مرحلة  �أل,لى   =rجتا�  .Cبتطو�  Mلناصر� �لمكي  محمد 
ما  قيمة  فما  قريب،  من  �أل,لى  سنتها  	تّمت  ,�لثانية  سنو�= 
تنشر هاتاC �لمجّلتاC؟ 	ّ,ًال يجب 	C تعلم 	C �لمجّال= �لمصرية 
�جة 	C �حد�هما ال ُتبا� في فاA ألنها فقد= N طغت عليهما �لى
�لمشترM بالمّر`، ,هما معًا تصد��C شهريًا، فلننظر �آلC �لى ما 

في هذ% �لمجموعا=.
	ما ما ُيسّمى بالبحث �ألNبي ففيها �لكثير، خصوصًا حو� 
�أل�N �لعربي في �لمغر� قديمًا، فهذ� �لبحث �لذM يتابع نشر% 



٢٣

�ألستا محمد عال� �لفاسي على �لطريق �لحديثة، عن 	بي علّي 
�ليوسي، ,بحثه �لقّيم يبهر �لقا��. ,هو يكتب �آلC بحثًا عن 	ثر 

شعر �لمتنّبي في �لمغر� بمناسبة كر�% �أللفّية.
�لى 	C قا�: 	ما �C بحثت عما ُيسّمى باإلنتاV �ألNبي فذلك 
ما ال تعثر عليه، فليس يد,� بخلد �لمغربي 	C يعالج �لقّصة بل 
�لقّصة عند% لهو ,عبث يجب 	C يضّن عليه بوقته �لثمين. ,هنالك 
شعر قليل، ,لكنه َنْظم ليس �ّال، لك 	C �لمغا�بة يجهلوC �لشعر 
 bمفّككة، ,هم ضعفا Cٍتمامًا... ,ما عندهم �ّال تقليد لما مضى ,معا

�لخيا�. ,هنا 	ستثني شاعر شبابنا �ألستا محمد عال� �لفاسي.
�لشبا�،   Fكتا	 �لمغربية تقو{ على  �لى 	C قا�: ,�لنهضة 
 %�فالشبا� �لناشئ �لذM يقر	 ما يكتبه 	فذ� �لشرI قد �عتدلت 	فكا
 M	 قر� �لى �لعلم منها �لى	نوعًا من �العتد��... ,�لعقلية �لمغربية 
�,A جامعة، N خر، خصوصًا ما في جامعة �لقر,يين من? bشي

مع �عتر�فنا بما فيها من نقص ,ما تحتاV �ليه من تهذيب.
�لى 	C قا�: بقي 	C نقو� �C >�لقر,يين< ,�لمد��A �لحكومية 
هو   A�للد معهد  	فضل   C	 غير  ,ُتعا�،  ُتحَمد  كلها  ,�لقومية 
 Cيس< يشتغلو�N� Mلكوليج< ,>موال�< bبنا	 Cلقر,يين<. ,لو كا�<

بالعربية لكانو� 	نجب من 	بناb �لقر,يين.
*   *   *

 �لحيا` �ألNبية في �لحجاr 	يضًا لألستا �لثامنة عن  �لمقالة 
عبد �لقد,A �ألنصا�M. قا� فيها:
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كانت �لحيا` �ألNبية عندنا فيما قبل �لحر� �لعاّمة �لماضية 
تجرM على سنن 	Nباb �لقر,C �لوسطى جريًا تقليديًا َمحضًا ميكانيكيًا 
,تشجير،  ,تطريز   bهجا, ,مد�   bثا�, غز�  قصائد  خالصًا، 
�سائل معذ�` ,�طر�b ,عتا� ,تو�صل ,تقاطع. ,كانت كل هذ% ,
�لرسائل ,هاتيك �لقصائد منهوكة �لُقوo �لمعنوية، بما تحمله N,�مًا 
نا= �لبديعية �لجاّفة، �لتي  من 	غال� �لسجع �لمرِهقة ,	ثقا� �لمحسِّ
كاC لها في �أل�N عاّمة �لمقا{ �أل,�. 	ّما �لمعاني فهي في �لد�جة 

�لثالثة 	, �لر�بعة.
�ها �ستيقظ في نفر �r,	 قا�: فلما ,ضَعت �لحر� C	 لى�
من ناشئة �لحجاr �لمتعّلمين �,� �لنهوp، ,شعر,� 	 C	Nبهم قد 

.Nلجمو� b�N %فسد	خنى عليه �لتقليد ,	
ممد,Nَين  سبَبين  شاهدنا  هنا  نّتجه؟  	ين  �لى  قا�:   C	 �لى 
هذ�  مغريا=:  له  منهما  ,كل  �لناهضة،  �لعر,بة   �	قطا من  �لينا 
 �Nسلوبه ,قّو` ترتيبه، ,هذ� �أل	يجذبنا بنصاعة  Mلمصر� �Nأل�
طبيعيًا   Cكا تعبير%.  ,بسهولة  	سلوبه  بمر,نة  يسحرنا   Mلَمهجر�
ففي  �ألNبية.  حياتنا  �تجا%  في  �نقسا{  يحصل   C	 كذلك  ,�لحالة 
�لمدينة �لمنو�` كاC مّنا �جما� على �عتناI �أل�N �لمصرM 	سلوبًا 
 Mلمهجر� �Nتفكير�ً، ,في مّكة ,جّد` تمّسَكت طائفة بذيو� �أل,
يكتب  �تجاهه  في   �سا ,كلٌّ   ،Mلمصر�  �Nأل� �عتنقت   oخر	,
توحيد  	نتج  �ألخير`  �آل,نة  في   Mّفكر تفاعل   Cكا ,يفّكر، حتى 
مناهج �أل�N �لحجاMr في �نتهاV سبيل �أل�N �لمصرM ,حد%.

�ألNبية -بسبب حد�ثة عهدها  	C حياتنا  قا�: على   C	 �لى 
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�لكونها نتيجة ثقافة محد���- فإنها ما تز�� في حاجة �لى �إلصال� 
��لتغذية ��لى �لتنظيم ��لنضو0. فاالضطر�+ �لفكر) ��ال&تجا� 
�لقد  ثما&.  من  تنتجه  فيما  تال;مانها  تز�ال>  ما  �لكتابي ظاهرتا> 
خطَت حياتنا �أل�بية خطو�I مبا&كة في سبيل �لنشر ��لتأليف، فمع 
 Iلحو�جز قد ظهر في عاَلم �لمطبوعا�� Iجو� كثير من �لعقبا�
كتب �Uبية حجا;ية، منها كتا+ >�U+ �لحجا;< �كتا+ >Rثا& �لمدينة 
�لمنو&�< �&��ية >�لتوUما>< �>�صالحاI في لغة �لكتابة ��أل�+< 
 Wحيا� سيد �لعر+<. �في �لحجا; �ليو<� >Xتا&يخ �لعين �لز&قا<�
�لتي  صحيفة �Uبية هي �أل�لى من نوعها �هي >صوI �لحجا;< 
تصد& بمّكة، �هذ\ �لصحيفة هي �لمنبر �لوحيد �لذ) يتبا&Z من 
 Xبا�U خو�ننا من�في �لحجا;، �في نّية بعض  Wفوقه َحَملة �ألقال
�لمدينة �شبابها �نشاX صحيفة في �لمدينة كصوI �لحجا;، نرجو 

لهم �لتوفيق.
�Uبية ��حساسًا  �ليوW حيا�  �لحجا;  في   <U �لقو�  �خالصة 

�Uبيًا ;�خَرين باآلما�.
*   *   *

(لّما  �أل&�>   gشر في  �أل�بية  �لحيا�  عن  �لتاسعة  �لمقالة 
ست �لمملكة �أل&�نية  كتبت هذ\ �لمقالة سنة ١٣٥٥ لم تكن قد Uُسِّ
�لهاشمية، ��نما كانت �ما&� شرقّي �أل&�> فقط �Uميرها هو �ألمير 

عبد �هللا بن �لحسين �لهاشمي). جاX في هذ\ �لمقالة:
لم تكن بال� ما �&�X �أل&�> منذ خمسة عشر عامًا �ّال جز�Xً من 
سو&يا ال ينفصل، فهي بال� فتّية في تكوينها �لسياسي �في نهضتها 
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	أل�بية �	الجتماعية. �ّما �	لمقصو� من هذ	 	لمقا� 	لنهضة 	أل�بية 
فلنقتصر عليها، تا,كين 	لبحث في 	لسياسة �	الجتما# لعلمائهما.

بها،  لنا عهد  يكن  لم  ��بية جديد5  	أل,�7 حيا5  في شر8 
	ألميرية...  	لمد	,:  فتح  	لحكومة  به  قامت  عمل   ��ّ� فكا7 
قبل  	أل�بية  	لحيا5  كانت  �يقظة جديدتا7.   B�, Dلك  من  فتوّلد 
Dلك ,	كد5 �	لنفو: فاتر5، فلم تنبعث Gّال بتأليف حكومة سمّو 
	ألمير 	لمعظم، عند Dلك �خَلت 	لبالَ� فئٌة ,	قية من ��باJ 	ألقطا, 
	لمجا�,5، �خاصة سو,يا، فكا7 �خو� هذR 	لفئة 	لبال� باعثًا كبير	ً 
على GحياJ 	أل�V 	لعربي �Gحد	U نهضة فكرية مباَ,كة. فكا7 مثًال 
لقصائد 	لشيخ فؤ	� باشا 	لخطيب، شاعر 	لثو,5، �	ألستاD محمد 
	لشريقي �غيرهما من 	أل�باJ 	لذين ,	فقو	 	لثو,5 	لعربية �ثر كبير 

.U	ألحد	آلما� في نفو: 	 JحياG في
ثم بّين �7 	لحكومة عملت �يضًا على G,سا� 	لبعثا` 	لعلمية 
	لمعاهد  من  �غيرها  بير�`  في  	ألمريكية  	لجامعة  Gلى  سنويًا 
فضل  Gلى  	أل,�ني  	لشعب  �تنّبه  �فلسطين.  سو,يا  في  	لعالية 
	أل�V �	لعلم في نهضا` 	لشعوV... كّل Dلك كا7 يحدU بينما 
	لر	قي �علمها  بأ�بها   U	ألحد	 نفو:   aتغّذ 	لمصرية  	لصحافة 
	لصحيح، �ال �بالغ DG	 قلت Gنه كا7 للرسالة خاصة �ثر ملمو: 
 Vلطال	أل�بية، إلقبا� 	لحيا5 	لفكرية �تشجيع 	لنهضة 	 JحياG في

على مطالعتها Gقباًال شديد	ً.
تكوين  في  	لعو	مل   Rهذ طالئع   gنر �نحن  قا�:   7� Gلى 
	لنهضة 	أل�بية في قياi فئة قليلة من َحَملة 	ألقالi 	لنثرية، كأ�يب 
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 ،Aبو غنيمة ,بشير �لشريقي ,عبد �لحليم عّبا	 �عباسي ,�لدكتو
,شعرية 	مثا� مصطفى ,هبي �لتل شاعر �لّنَو� (	M �لغجر) ,�لشيخ 
 rيمتا CN��شيد بك ,غيرهم من �ألNباb �ألحد��. لكن شرI �أل
به  	عني   ،�Nأل� من  خاّ�  بنو�   oألخر� �لعربية   ��ألقطا عن 
يحفظ  ��,ية  شاعر   :Cشاعر�  M,لبد� ,�لشاعر   ...M,لبد� �لشعر 
-على 	ُّميته- َكّمية ,�فر` من �لقصائد �لمختلفة ,ُيلقيها في شّتى 
 Cلمناسبا=، كمجالس �لشيو� ,�ألفر�� �لمختلفة من مولد ,ختا�
 �� ,عرA. ,شاعر منشئ مبتكر. ,عدN �لفئة �ألخير` قليل جد�ً 

قيس بالفئة �أل,لى.
�لى 	C قا�: ,	قتصر هنا على كر فريق من �لشعر�b �لبد, 
 bثا��لمخضَرمين، نخّص منهم بالذكر نمر �لعد,�C، ,قصيدته في 

 .Cتتناقلها �أللسنة في كل مكا `�r,جه مشهو
,شرحها   M,لبد� �لشعر  من  كثير`  بأمثلة  �لمقالة  في   bجا,

,فّسرها، ,منها ما يعد� في جوN` معنا% 	بلغ �لشعر �لفصيح.
*   *   *

�لمقالة �لعاشر` عن �لمغر� �ألقصى لألستا �. z. (,لعّله 
عبد �هللا كنوC)، يقو� فيها:

�لحيا`  عن  مقالة   bلغّر�� >�لرسالة<  مجّلة  في  قر	=  ,قد  	ما 
 ،Nبية في بغد�Nعن �لحيا` �أل, M,مشق بقلم علي �لطنطاN بية فيNأل�
�لخ، ,�	يت في 	كثرها �لتبر{ ,�لتشّكي من ضعف �لحيا` �ألNبية، 
�لتي  �لحيا`  هذ%  في  �لضعف  مظاهر  تصوير  ,من  بلد%،  في  كّل 
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كاN= ُتز�M بتقّد{ �لبالN من �لنو�حي �ألخرo. 	َما ,قد قر	= هذ� 
فيحسن بي 	C 	ضّم صوتي �لى 	خَوMّ �لدمشقي ,�لبغد�MN ,�خوتي 
 bلُقّر�� Fبية في �لمغر� ليعرNآلخرين، فأكتب كلمة عن �لحيا` �أل�

.Nمشق ,بغد�N غرفة مّما غرفت منه Fلمغر� قد �غتر� C	
�لى 	C قا�: �� نظرنا �لى �لمغر� �لحديث ,	�Nنا 	C نسبر 
غو� �لحيا` �لفكرية ,�لعلمية ,�ألNبية بمسبر نعرF به مدo ما بلغته 
 ,	 p, �لضعف، من �لنهو	, �النحطا�، من �لقو` 	من �لرقّي 
� 	معّنا �لنظر �ستطعنا 	C نخرV بنتيجة ال ُترضي. تلك � ،Nلجمو�
 ��لنتيجة هي -في صر�حة- 	C �لمغر� �ألقصى يتخّبط في Nيجو
من �لجهل قاA، ,في بساطة فكر مفرطة، ,في خموN ,جموN لم 

يسبق لهما مثيل في عصو�% �لتا�يخية.
� تساbلنا: هل هناz حركة فكرية 	, علمية تسوN �لمغر� �
�ألقصى حتى يجني من ,��ئها ما يزيح به هذ% �لظلمة �لتي تغمر% 
من 	قصا% �لى 	قصا%؟ لم نجد �ّال كّلية �لقر,يين �لتي 	نجَبت فطاحل 
علماb �لمغر�. نخرV بالنتيجة �آلتية، ,هي 	C �لحركة �لتي نبتغي 
�لبحث عنها ,عن مظاهرها هي شيb لم يوجد حتى �آلC، غير 
	C هناz شبح حركة علمية تغّذيها كلية �لقر,يين ,نظامها �لجديد، 
هة ال ُترضي، ,لن ُترضي �� بقَيت �لحا�  ,لكن على حا� مشوَّ
كما نرo. فإ� ما 	طلقنا عليها >حركة علمية< فقد عّرضنا 	نفسنا 

لظلم �لحقيقة ,�لتا�يخ.
�لى 	C قا�: 	ّما �لحيا` �ألNبية فليست 	حسن حاًال من �لحيا` 
 zحّط بكثير ,لم نجد هنا	ضعف منها ,	لعلمية، بل �ننا نجدها �
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ما  ُيطَلق عليه �سم �لحيا` �ألNبية... فهذ% �لمطابع �لشرقية تظهر علينا 
من حين آلخر بعشر�= �لكتب �لجديد`، �ألNبية ,�لعلمية، بأقال{ 
	Nباb شرقيين ,خاصة في مصر، فأين هي ?ثا� �لمطابع �لمغربية 

من �z؟
 Nما{ مجهو	بة �,	ين هي �لمجهو�N= �ألNبية لألNباb �لمغا
�لشرقيين على �لعمو{ ,�لمصريين على �لخصو�؟ فهذ� �لعاَلم 
�ألNبية  ,�لمجّال=  �لصحف  بمئا=  يو{  كل  علينا  يطلع  �لعربي 
 Vإلنتا�, �ألNبي  �لبحث  على   `��لمقد من  فيها  فيظهر  ,�لعلمية 
فأين  �لكما�،   V,	 ,بلوغها  �ألNبية  حياته  بقّو`  ينبئنا  ما  �لعلمي 
هي �لصحف ,�لمجّال= �لمغربية �ألNبية؟ ,	ين هو �نتاV �لمغا�بة 
 Vُتخِر  Iلشر� �لعلمي؟ ,هذ% �ألندية �ألNبية في  �ألNبي ,بحثهم 
لنا كّل يو{ محاضر�= قّيمة تغّذM بها �ألفكا�، فأين هي �ألندية 

�لمغربية ,	ين هي ?ثا�ها؟
ثم بحث في 	سبا� هذ� �لضعف، فتبّين له 	C �لسبب �أل,� 
هو �لضعف في �لتعليم، ,بّين 	C �لمغر� ليس فيه من �لمعاهد 
�لقر,يين)  (جامع  �لقر,يين  كّلية  �ال  �ألNبية  �لحركة   Mتغّذ �لتي 
 �Nساتذ` في �أل	بل  bباN	 لتي يتكّفل برنامجها �لجديد بتخريج�
 bبي، ,هؤالNلعالي �أل� �لقسم  �لذين تخّرجو� في  �لعربي، ,هم 
�لمغر�.  في  	Nبية  بعث حركة  في  �ألمل  عليهم  نعّلق   C	 يمكن 

,�لثاني هو �لصحافة.
,بّين 	ثر �لصحافة في �أل�N ,فضلها عليه، ثم قا�: �لمغر� 
�ألقصى من جملة �لشعو� �لتي لم َتحَظ حتى �آلC بصحيفة 	Nبية 
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	, علمية سوo جريد` >�لسعاN`<، لساC �لحكومة �لرسمي ,ناشر` 
	خبا�ها ,مقر��تها. ,يرجع هذ� �لسبق �لصحفي في �لمغر� �لى 
 C	 صّح لنا C�) ضع للصحافة في �لمغر�,ُ Mلجائر �لذ� Cلقانو�
نسّميه قانونًا). ,هذ� �لقانوC يمنع �صد�� جريد` 	, مجّلة عربية �ّال 
�`)، ,له �لرجو� عن �rئيس �لو�بعد �إلC من �لصد� �ألعظم (
هذ� �إلC في 	Mّ ,قت شاb، ,لرئيس �لجيش �ألعلى 	يضًا تقديم 

.bمر% بال �ستثنا	ذ  تقرير بمنع �لصحيفة فينفَّ
 =Nَ�فطو �إلسباني   �لنفو منطقة  في  صحف  	ُنشئت  ,قد 
في منطقة �لنفو �لفرنسي، لك 	C �لمستعمرين قسمو� �لمغر� 
�لفرنسي،   �لنفو �لسلطانية 	, منطقة  �لمنطقة  �لى ثال� مناطق: 
�لد,لية.  �لمنطقة  �إلسباني،   �لنفو منطقة   ,	 �لخليجية  �لمنطقة 
نعم، هناz مجّلة علمية تصد� شهريًا في تطو�C باسم >�لمغر� 
�لجديد< نعّلق عليها �آلما� في بعض �لحيا` �ألNبية في �لمغر�. 
	ّما مجّلة >�لمغر�< �لتي تصد� شهريًا في �با� �لفتح فليس يعنيها 
من �لناحية �ألNبية ,�لعلمية شيb، ,�نما يهّمها �لخبز ,�لتعليم على 

حّد تعبيرها.
بعض   C	 بّين  ,قد  �ألNبية.  �لمشر,عا=  �لثالث  ,�لسبب 
 Cيخطو� بالمغر� خطو` في هذ� �لسبيل، فكا C	 حا,لو� bباNأل�
من ?ثا�هم حفل �لذكرo �أل�بعين لخالد �لذكر 	حمد شوقي بك، 
,حفل �لذكرo �أللفّية ألبي �لطّيب �لمتنّبي (	قيمت في فاA في 
�مضاC �لماضي، 	M سنة ١٣٥٤). ,هي خطو` حميد` في  ٢٥
هذ� �لبا�، غير 	C هذ� �لعمل �لضئيل ال يكفي في بعث �لحركة 

�ألNبية ,�يقاظها.
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 ،�Nبية هو �لبخل على �ألNلسبب �لر�بع لضعف �لحيا` �أل�,
	عني عد{ ,جوN �لناشرين لهذ� �أل�N �لذM نو Nّ	C ُيبَعث. فمن 
N,�عي �لنشا� �ألNبي 	C يجد �ألNيب (�لذM يقف قسطًا من حياته 
 Nته �لى �لوجو�Nمجهو rناشر�ً ُيبِر (Cيو�N , نظم	على تأليف كتا� 
لك مشّجعًا  Cعمله ,ليكو �,ُيخِرجها �لى �لناA، ليعرفو� مقد�
على �لمضّي في سبيله. ,�لمغا�بة مع شديد �ألسف ليس فيهم َمن 
 Cبية ,ينظر �ليها بعين �لعطف ,�لحناNُيشِفق على هذ% �لحيا` �أل
فيقف قسطًا من ماله على نشر �لكتب �ألNبية ,�لد,�,ين �لشعرية 	, 
 bفيهم �ألغنيا C	 مع ،�Nيقّد{ جائز` مثًال لمن يؤّلف كتابًا في �أل
�لذين يستهلكوC ثر,تهم في شهو�تهم فقط. �لى 	C قا�: فهذ� شاعر 
 p,��لشبا� �ألستا محمد عال� �لفاسي يو Nّ	C ينشر Nيو�نه >

�لملك<، ,لكن 	ين هو �لناشر؟
�ألNبية  �لحيا`  على ضعف  ُتعين  �لتي  �ألسبا�  جملة  هذ% 
في �لمغر�، 	جملنا �لقو� فيها �جماًال لنعّلل فقط هذ� �لضعف 
 Nلسبب �لد�عي لخمو� ���لمز�M في حياتنا �ألNبية، ,ليظهر للقا

�لحركة �ألNبية في �لمغر�.
*   *   *

�لمقالة �لحاNية عشر` عن �لحيا` �ألNبية في تونس. ,ضعو� 
في 	عالها جملة من مقالتي هي قولي: "يجب 	C يصف 	Nباb كّل 
قطر من �ألقطا� �لحيا` �ألNبية في قطرهم ,مبلغ قّوتها 	, ضعفها، 

لنتعا,C جميعًا على عالجها ,مد�,�تها". ,فيها:
�لكال{ عن �لحيا` �ألNبية في تونس يشمل �لكال{ عنها من 
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ناحيتين مختلفتين، فإC كاC �لمر�N بالحيا` �ألNبية كثر` �لمشتغلين 
باأل�N ,�لمهتّمين بالحديث عن �جاله ,�لُمقبِلين على مجالسه 
 Aبية ال بأN	 `يه ,�لمطالعين لكتبه ,مجّالته، ففي تونس حياNنو�,
 �Nلخدمة �أل MNلفر� Nبي ,�لمجهوNأل� Vنا �إلنتاN�	 �بها. 	ّما �
بو�سطة �لتأليف ,�لنشر، فتونس ليس لها حيا` 	Nبية تليق بمكانتها 

�لتا�يخية ,مركزها �لجغر�في في �فريقيا �لشمالية...
 C,كثير  bشعر� تونس  في   zفهنا �لشعر  	ّما  قا�:   C	 �لى 
,N,�,ين شعرية مطبوعة، كديو�C خزند�� ,Nيو�C سعيد 	بو بكر 
في  �لمعاصر  �لتونسي   �Nلأل ,مجموعة  ?غا،  مصطفى   Cيو�N,
�بعة 	جز�b جمعها rين �لعابدين �لسنوسي صاحب مجّلة >�لعاَلم 	
من  ,�تخذ  شاعر�ً  ثالثين  على  يزيد  لما  فيها  ,ترجم  �لعربي< 
شعرهم منتَخبا=. ,لكن �لشعر �لتونسي في مجموعه لم يبلغ من 
 �,ظهو �لفرNية  ,�لمميز�=   Mلفكر� ,�الستقال�   �,�البتكا �لقّو` 
بالشعر  �لمقا�نة  تحّمل  على   oيقو يجعله  ما  �لقوية  �لشخصيا= 
 Nلفر� C	 حّظ تونس bلرفيع. ,من سو� �Nُينَعت باأل C	 ,	 لعالي�
�لر�قي  �لشعر  مكانة  �لى  بشعر%  يعلو   C	 �ستطا�   Mلذ� �لوحيد 
في  �لماضي  �لعا{  في  ما=  قد  �لعر�   bشعر� 	نبغ  به  ,يضاهي 
�يعاC �لشبا�، ,بكته تونس في حفلة ��ئعة �شترz فيها كثير من 

	بناb �لعربية (يريد 	با �لقاسم �لشابي).
,�لشعر �لتونسي �لمعاصر يسيطر عليه تقريبًا �لشعر�b �لشيو�، 
,هم �لذين يقتفوC فنوC �لشعر �لقديم. 	ّما �لشعر�b �لشبا� فيغلب 
على شعرهم �لميل �لى �لتجديد في �لمعاني ,�ألغر�p، ,حتى 
	سلو�  َغَلبة  هو  عليهم  ُيعا�   Mلذ� ,لكن  ,�ألساليب.   C�r,أل�
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�لجر�ئد ,مو�ضيعها على 	Nبهم، ,فقُر شعرهم من �لمعاني �لقوية 
سعة  على  �لقائمة  �لعاّمة  �لثقافة  ,�حتياُجهم  �لشعرية،   �,�لصو
�الطال� ,�إلحاطة بتا�يخ �لحركا= �ألNبية ,�لفكرية في مختلف 
�لعصو�. ,ُيعا� عليهم 	يضًا هذ� �لنو� من �أل�N �لباكي �لذليل، فال 
يكاN 	حدهم يجّد في نظم �لشعر حتى تر�% ينظم في �لبؤA ,تو�بعه 
,يتشاb{ من كّل شيb في �لحيا`. ,نحن نقبل هذ� �لنو� من �لكهو� 
,�لشيو� �لذين Nخلو� معركة �لحيا` ,تمّرسو� بآفاتها، ,لكننا نرفضه 

من �لشبا� ألC �لشبا� 	مل ,عزيمة ,حّب للغلبة ,�لكفا�.
,في تونس �لكتابة كثير`، فأية كتابة عندنا ,	Mّ كتا�؟ نقو� 
في �لجو��: يوجد عندنا �لكاتب �الجتماعي ,�لمؤّ�� ,�لصحفي، 
,قد ُنشر في تونس هذ% �لسنو�= �ألخير` كتب بعضها في �لتا�يخ 
ككتب �ألساتذ` حسن حسني عبد �لوها� ,عثماC �لكعاz ,	حمد 
توفيق �لمدني، ,بعضها في �أل�N ,�الجتما� ككتا� 	بي �لقاسم 
�لشابي عن �لخيا� �لشعرM ,كتا� �لطاهر �لحد�N عن �لمر	` ,كتا� 

محمد �لمرr,قي عن مسائل من �لفّن ,�لجما�.
,مجّلة   Cيومّيتا  Cجريدتا, 	سبوعية  صحف  خمس   zهنا,
�لحيا`، فهي ُتحتضر منذ  ينفخ فيها   C	 بية لم يستطع صاحبهاN	
 �N	 لك فليس في تونس من يمّثل تمثيًال مشّرفًاسنو�=. ,عد� 
�لقّصة ,�لمسر� ,	�N �ألطفا� ,�أل�N �لقومي، ,كذلك �لناحية 

�لنقدية ,�لعلمية في �أل�N، ,تا�يخ تونس لّما يكتب.
جامع   zفهنا ,�لعالية  �لثانوية  �لمعاهد  	ّما  قا�:   C	 �لى 
 ��Nسة �لعليا لآل��لزيتونة �ألعظم، ,�لمد�سة �لصاNقية، ,�لمد
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,�للغة �لعربية. 	ّما جامع �لزيتونة فهو حصن �لعربية �ألشّم، ,هو 
بمثابة �ألrهر في مصر، ,خريجو% �لصفو` من �لعلماb ,�لُحّكا{ 
,�لُقضا`، ,هم �لطبقة �لوحيد` �= �لثقافة �لعربية �لمحضة. 	ّما 
�لمد�سة �لصاNقية ,مد�سة �للغة ,�آل��N �لعربية فإC �لد��سة تقع 
فيهما باللساَنين، ,�بما غلبت فيهما �لثقافة �لفرنسية على �لعربية. 
�لفرنسية   `��Nموظفي �إل �,في هاتين �لمد�ستين تخّرV جّل كبا
�ليو{   Cتتكّو �لتي  �لبعثا=  سافَر=  طريقهما  ,عن  ,مترجميها، 
منها نخبة طّيبة من �ألطباb ,�لمحامين ,�لمهندسين. ,لكن 	طباbنا 
فينا قّلما يكتبوC 	, يؤّلفوC بالعربية، ,كم كّنا نوNّ لو  ,محامينا ,مثقَّ
	N Cكاترتنا كانو� كدكاتر` مصر �لذين قامت على سو�عد 	كثرهم 

نهضة مصر �لعلمية ,�ألNبية.
	ّما �لمؤّسسا= �ألNبية فهناz �لجمعية �لخلد,نية، ,هي 	قد{ 
�لمؤّسسا= �لتونسية، ثم جمعية قدماb تالمذ` �لمد�سة �لصاNقية، 
,	خير�ً جمعية �لُكّتا� ,�لمؤّلفين. فأما �لخلد,نية ,قدماb �لصاNقية 
فأغلب نشاطهما منصرF �لى تنظيم �لمسامر�= �ألNبية ,�لعلمية 
�لقديم  في  �لعربية  �ألمة  نو�بغ   oكر  bإلحيا �لحفال=  ,�قامة 
,�لحديث. ,	ّما جمعية �لمؤّلفين ,�لكّتا� �لتونسيين فإنها �فتتَحت 
	عمالها بإقامة حفلة كرo �لشاعر �لعبقرM �لمرحو{ 	بي �لقاسم 

.Cلشابي، ثم لم تفعل بعدها شيئًا �لى �آل�
ِقّلة  ثم بّين 	سبا� هذ� �لركوN فحصرها في سبَبين: �ألّ,� 
ثم   ،Nلسو�� �لغالبة على  لُألّمية  نظر�ً  �لشعبية  �لُقّر�b في �أل,سا� 
� معا�فه �لتي ال تسمح N, مصا	جْهل كثير من �لشبا� بلغته �لقومية 
له باالستفاN` من �أل�N ,�لصحف �لجّدية (يعني غلبة معرفته باللغة 
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�لفرنسية على �لمامه باللغة �لعربية). �لثاني عد{ ,جوN َمن يأخذ 
بيد �ألNيب �� هو 	�� N	C ُينتِج ,ينشر.

�لى 	C قا�: ,�لخالصة 	C �أل�N في تونس ال يعد, كوَنه 
ُ,جد   C�,  ،Fلمحتر� �ألNيب  يوجد  ,ال  �لر,�يا=،  من  �,�ية 
 ���لصحافي ,�لمؤلف فإنه يقاسي �ألمّرين من فقد�C �لناشر ,�لقا
 Vئم �إلنتا�N يب ما يجعلهNمن �لمشّجعا= لأل zبالعربية. ,ليس هنا
,�لعمل، فال مكافآ= ,ال جو�ئز، ,ال مجّال= لنشر ?��ئه، ,ال 
ُحّرية لمن 	�� N	C يفّكر باستقال�. ,�ألصو�= �لتي ��تفَعت في 
تونس ,ترّقب منها كّل مخلص 	C تكوC في يو{ من �أليا{ مدّ,ية 

في �لعاَلم �لعربي خرست ,صمتت لتكاتف هذ% �لعو�مل عليها.
*   *   *

 bلقد خرجت عن �لموضو� �ألصلي للذكريا= ألقّد{ للقر�
 �Nلشاملة �لتي يستخلصونها من هذ% �لمقاال= لأل� `�هذ% �لصو
�لعربي قبل خمسين سنة، لعّل بعض طلبة �لد��سا= �لعالية ُيِعّد 
	حدهم �سالة للماجستير 	, �لدكتو��` في هذ� �لموضو�، فيأخذ 
هذ% �لمقاال= ,يتوّسع فيها ,يترجم لمن ,�N= 	سما�هم خال� 
سطو�ها، ,تكوC مفتاحًا له يفتح له با� هذ� �لموضوُ� فيكوC منه 
��سة شاملة، ,مقابلة بين ما كاC عليه �أل�N في N -هللا� bشا C�-

.Cما �نتهى �ليه �آل, Nهذ% �لبال
*   *   *
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-١٣٠-
	نا ,�لقلم

تيّقنت �آل C	C مثل هذ% �لذكريا= ال موضع لها في �لجريد` 
�ليومية، ألC �لجر�ئد �نما ُ,جد= لُتظِهر ما ُيضِمر �لناA في قلوبهم 
مر?`   Cلتكو, تحقيقه،  يشوقهم  	مل   ,	 بحمله   Cيضيقو 	لم  من 
لحياتهم ,صدo ألحاNيثهم فيما بينهم، تكتب لهم ما يهّمهم من 
 bنبا	حد�� يومهم ,مطالب غدهم. فهم يشتر,نها ليقر�,� فيها 	
�لسياسة ,	هلها، ,�لدنيا ,	حد�ثها، ,غر�ئب �لوقائع ,طر�ئفها، 
للُقّر�b كانو� 	شّد حرصًا عليه ,ميًال   `��ثا 	كثر  �لخبر   Cكّلما كا,
�ليه. هذ% هي �لحقيقة. فما �لذM يهّم �لناA مّما ,قع لي 	نا قبل 

خمسين سنة؟
 Cميد� في  تجِربتي  �ليو{   Nسر	 �ني  لنفسي  فأقو�  �جع 	 ثم 
�لكتابة ,�إلنشاb، 	فليس في �لُقّر�b من يرغب في معرفتها؟ 	, ليس 
 bطُّال� �إلنشا, �Nُشد�` �أل Cّ� ِمن �لر�غبين فيها َمن يستفيد منها؟
كثير، ,ليس يخلو ما ,قع لي -�� سرN= خبر%- من نفع لهم يدّلهم 

سرNُ% على ما فيه من خير ليأخذ,% ,ما فيه من شّر ليجتنبو%.
لست  معر,فة  حقيقة  كر ِ من  �لتو�ُضع  فضيلة  تمنعني  ,ال 
	Nّعيها Nعوo ,لكنني 	قّر�ها تقرير�ً، هي 	نني �ّتبعت في �لكتابة 
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في   Cكا ,ما  به،  ,ُعرفت  بي   Fُعر يكوC جديد�ً،   Nيكا 	سلوبًا 
	ساتذتي �لذين قر	= عليهم ,ال في �ألNباb �لذين قر	= لهم ,	فد= 
منهم َمن له مثله حتى 	قّلد% فيه ,	ّتبع 	ثر%، ,�C كاC فيهم من هو 
�فيق , 	C صديقي  كما   .Cلبيا� ُسّلم  في  �جة N ,	على  مني  	بلغ 
�حمه �هللا كاC له في �لشعر 	سلو� تفّرN به،  �طريقي 	نو� �لعطا

قلد% فيه كثير ,ما قّلد هو فيه 	حد�ً.
فمن 	ين جئت بهذ� �ألسلو�؟ 	عترF 	نه ليس عندM جو�� 
حاسم على هذ� �لسؤ��، فأنا ال 	عرF ِمّمن 	خذته ,ال عّمن نقلته. 
�C 	ساتذتي �لذين قر	= عليهم ليس فيهم َمن ترz 	ثر�ً 	Nبيًا يحشر% 
علمي  جّل  	خذ=  �لذين  منهم   bلعلما� حتى  �لكتا�،  rُمر`  في 
�حمه �هللا ) z�بالعربية ,فنونها عنهم، كالجندM ,�لمبا�z؛ فالمبا
�حم �لجندM) ما كاC كاتبًا قط، ال �Nّعى هو لك ,ال �Nّعا% له ,
�لر,�`،  بين   ً���للغة صد �مامًا في   Cنه كا	 ,لد ,ال تلميذ، على 
 ،�Nنه في �للغة ,�إلحاطة بها ,هو فوقه في �أل,N ليس Mلجند�,
لم يكتب �ّال كتابة علمية بعيد` عن �أل�N �لمحض. فكاC كالهما 
 �عالِمًا باأل�N ,لم يكن 	Nيبًا، حتى �C �لجندM -على سّنة كبا
علماb �ألrهر ,	مثالهم من علماb �ألقطا� �لعربية- يقّر�,C �لقو�عد 
,يقّوموC �لمعَوVّ ,يعرفوC ,جه �لصو��، فإ� كتبو� جانبو%. ,لّما 
�لوrير  �لدهاC (,كاC بمثابة  �لعاّ{ جميل بك   Fمدير �أل,قا N��	
�`) لما 	�� N	C ُيصِد� مجّلة �r, =�ألC �أل,قاF لم تكن قد صا
جمع لها 	Nباb �لشا{ جميعًا ,جعل �ياسة تحريرها ألستانا سليم 
�فتتاحية  في  مر`  عند%، ,جدته كتب   ً��	نا محّر �لجندM. ,كنت 
�لياrجي في كتابه  لّما �Nّ على  	نه  �لمجّلة كلمة >مو�ضيع<، مع 
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من  �لفاسد  >�صال�  َسّما%  كتابًا  لك  في  ,	ّلف  �لجر�ئد<  >لغة 
فيه فصًال طويًال في منع جمع موضو� على  �لجر�ئد< كتب  لغة 
يكتب   bفلما جا >موضوعا=<،  فيها  �لصو��   C	 ,بّين  مو�ضيع 
نسي لك. فعّلقت على مقالته بهذ% �لجملة: "قوله مو�ضيع خطأ 
لك 	ستانا سليم �لجندM في كتابه  �صو�به موضوعا=، كما قّر

�صال� �لفاسد"... فكانت نكتة.
*   *   *

فمن 	ين قبست هذ� �ألسلو� �لذM 	كتب به؟ لم ?ِ= به ثمر` 
بال شجر`، فما تكوC �لثما� �ّال من �ألشجا�، ,ال 	,جد= شيئًا من 
 .Cقا� له �هللا ُكن فيكو C� من معد,{ �ّال Nٌموجو Cفما كا ،bغير شي
,ما مّنا �ّال َمن تأّثر بغير% ,	ّثر في غير%، ,�لدنيا 	خذ ,عطاb، ,ما 
 `�مثالنا �ّال كتاجر فتح Nُّكانه على طريق �لقو�فل يو{ كانت �لتجا
مقايضة ,مباNلة ,لم تكن ُ,جد= نقوN: يمّر به �لمسافر,�N Cئمًا، 
,كّلما مّر به 	حد 	خذ منه سلعة ,	عطا% بدلها سلعة 	خرo، ,لبث 
 bكثر من خمسين سنة فاجتمَعت عند% مئا= من �ألشيا	لك على 
من كل صنف ,كّل لوC، فهل تر,نه يعرF كّل شيb منها ِمّمن 
	خذ% ,متى 	خذ% ,ما �لذM 	عطا% بدًال منه؟ هذ� مثالي ,مثا� من 
كانت حاله كحالي؛ ما قر	= كتابًا، ,ال جالست عالِمًا ,ال 	Nيبًا، 
,ال سمعت خبر�ً، ,ال �	يت سر,��ً ,ال كد��ً، ,ال نزلت بلد�ً ,ال 

قابلت 	حد�ً، �ّال ترz في نفسي 	ثر�ً.
لقيت  �لصحف، ,كم  قر	= من  	ُحصي كم   C	  �	قد فهل 
من �لناA، ,كم �	يت من �لمسّر�= ,�ألحز�C، ,كم قصد= من 
 ،Mفي مشاعر, ،Mثر في تفكير	لك �ألقاليم ,�لبلد�C؟ كاC لكل 
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,في 	سلوبي.
,�C ألسلو� كل كاتب سما= عاّمة نستد�ّ عليه بها؛ فبين 
سطو�ها ,في تضاعيف ُجَملها ,كلماتها، ,طريقة صّفها ,�صفها، 
من  ,ُقربها  ,عو�تها،   ,	 ,سهولتها  قصرها،   ,	 ُجَملها  ,طو� 
�لحقيقة 	, ضربها في طرI �لمجاr... في كل لك �مضا�% ,�سمه، 

�C لم يكتبه في يل �لمقالة صريحًا كتبه هنا تلميحًا ,تلويحًا.
,من �ألساليب ما يكوC كالفتا` �لشابة تبد, للنساb بوجهها 
�لذM ,هبه �هللا لها، تخرV به كما هو بحسن �لبد�,` �لذM ,صفه 
ين،  N خّديها �لُمْصَفرَّ ِّ��لمتنّبي. ,�لتي ُتجّمله 	, ُتبّدله باألصبا¤، فُتو
 Mلذ� بالكحل  �لتكّحل  ,تستبد�  لها،  ليست  �موشًا  لها  ,تّتخذ 

ُحرمت منه، ,تغّطي شعرها �لمجّعد بشعر مصنو� سبط.
شبابًا  تتفّجر   Fألعطا� لّينة  �إلها�  غّضة  كاعب  بين  ,كم 

,صّحة ,جماًال، ,بين َنَصف:
َنَصٌف �ّنها  ,قالو�   zَتو	  C�,هبا Mطيَب نصفيها �لذ	 Cّفإ

 ،Cلدهو�, باألصبا¤   Cلسنو� بها  فعلت  ما  غّطت  َنَصف 
� �لدما� بما حوNُ oّكاC �لعطا�: ,هل Nطمَست ما عر�ها من بو�,

ُيصِلح �لعّطاُ� ما 	فسَد �لدهُر؟
بسيا�تك  تعد�  هل   .Iلحّال� ,ال  �لمزّين  يصلحه  ,ال  ال، 
�لجديد` �لتي خرجت �آلC من �لوكالة سيا�` 	كل عليها �لدهر ,	كل 

منها، ,� C	Nخلتها �لمر	� ,نّجدَ= فرشها ,صبغت سطحها؟
*   *   *
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لذلك كاC 	فضل ما كتبت -في �	يي- ما كنت 	نطلق به على 
لك بال  Aُلنا� فأكتب بال تكّلف ,يقر	  سجّيتي ,	ساير طبعي، 
تعب، ,	سو	 ما كتبُته ما كنت 	تصّنع فيه ,	حتشد له ,	�يد 	C ?تي 

بما 	حسبه ��ئعًا، فأتعب 	نا بكتابته ,يتعب �لقا�� بقر�bته.
�لى  �لى �آلC(١). ,�لذM نشرُ=  �لنوعاC فيما نشر=  ,يبد, 
�آلC ,طُبع ,هو في 	يدM �لناA يزيد على 	�بعة عشر 	لف صفحة، 
منها ما 	,Nعُته كتبي �لتي 	صد�تها ,منها ما بقي في مجّال= عرفتها 
,ال  بالجريد`  	حتفظ  ,لم  ُنشر  	ين  نسيت  ما  ,منها  ,حفظتها، 

______________________
(١) لو ُسئلت لقلت �C قديم علي �لطنطا,M يكاN يكوC كله من �لنو� �لثاني 
�لذM ,صفه ?نفًا، هذ� �لذM َيتعب �لقا�� بقر�bته ,يقف فيه عند هذ% 
�لكلمة 	, تلك يبحث عن معناها في �لمعاجم، 	ما جديد% فمن �لنو� 
�لذM قا� �نه ينطلق فيه على سجيته بال تكلف. لقد 	حسسُت بذلك �Nئمًا 
�حمه �هللا، ثم 	حسست به 	كثر لّما جئت 	جمع  Mكتابا= جد 	قر	نا 	,
كتاباته �لتي لم ُيخرجها في حياته في كتب؛ فكلما 	,غَلت �لمقالُة في 
�لزمن ,جدُتني 	كثَر حاجًة �لى �لتعليق عليها بما ُيذهب غر�بة مفر�Nتها 
بالعدN من  �لو�حد`  �لمقالة   Vلفاظها، فتخر	 �لقا�� غو�مض  ,ُيفهم 
�لحو�شي. 	ما �لجديد فال 	كاN 	جد بي حاجة لشيb من هذ� �� �شتغلت 
به. ,ليس يسع �لمر bَ	C يحدN خطًا فاصًال في �لسنين �نتقل �ألسلو� 
عند% من هذ� �لمنهج �لى �z، فكل �نتقا� في �لدنيا يتم متدّ�جًا، لكن 
يمكنني 	C 	حدN �لخمسينيا= تحديد�ً عامًا لهذ� �لتحو�؛ فما كاC من 
كتابا= علي �لطنطا,M في �أل�بعينيا= ,�لثالثينيا= فأكثر% من �لنو� 
 N, تكّلف (كما قا� هو عن نفسه هنا)، ثم ال تكا	لصعب ,فيه تصّنع �
تجد من هذ� كله شيئًا فيما كتبه منذ 	,�خر �لخمسينيا= �لى ?خر عمر% 

�حمه �هللا (مجاهد).



٤٢

�لمجّلة فضا�، ,منها كتب ال تز�� مخطوطة.
,لّما جئت 	جمع مقاالتي، 	ضّم �لنظائر ,�ألشبا% 	�ّلف من 
كل rمر` كتابًا، كاC من 	قر� كتبي �لى �لطبع ,	بعدها عن �لتصّنع 

,	كثرها غليانًا كتا� >هتاF �لمجد<.
,ال تقولو� �C جمع �لمقاال= في كتا� ُيفِقد �لكتا� معنا% 
�لكال{ على صّحته لم يأخذ  ,ُيذِهب ,حد` موضوعه، فإC هذ� 
به 	حد. ها هم 	,الb �لُكّتا� �لذين سبقونا ,كانو� قبلنا، ,قر	نا ما 
 Nمثا� �لعّقا	كتبو� ,�ستفدنا منه، كلهم جمع مقاالته في كتب؛ من 
 �Nئمة �أل	ني ,طه حسين ,�لر�فعي ,�لزيا=، �لذين كانو� rلما�,
,كانو� قاNته ,كانو� ساNته. كل منهم جمع مقاالته في كتب. ,�ّال 
فخّبر,ني: ما� يصنع بها؟ يرميها؟ يمّزقها؟ يحرقها؟ حتى تضيع 

فيضيع معها 	�N كثير ,ُيفَقد بفقدها نفع كثير.
مقالة  كّل  مع  يقّص  يجمعها  �لمقاال= حين  كاتب   C	 ,لو 
قّصتها ,يبّين ظر,F كتابتها، لو فعل لك لجاb منه كتا� ينفي 
 Fما ينكر,نه عليه من فقد �لوحد` في �لموضو�. هذ� كتا� >ُهتا
�لمجد<، ,قعت يدM عليه فقلت: 	بد	 �لكال{ عنه. على 	نه لم 
ُيطَبع �ّال طبعة ,�حد` سنة ١٩٦٠. في هذ� �لكتا� بقّية مّما 	لقيت 
	قّلها مكتو� ,	كثرها مرتَجل، ,	قّل �لمكتو� هو  من خطب، 

�لذ M	N,عته هذ� �لكتا�.
�لتي كانت  تبّدَلت �ألحو��، ففرنسا مثًال  	نها قد   Fعتر	,
عدّ,نا �ألّ,� في �لشا{ ,في �لشما� �إلفريقي �لمسلم �Nنيه ,قاصيه، 
خّف �آلC عد,�نها ,�عتد� موقفها، ,لكنني 	بقيت ما قلت على 
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 ��حاله ألنه تا�يخ ,ألنه يصّو� مرحلة من مر�حل حياتنا. ,لقد تقا
 ،bبينهما من �لعد� Cكثر ما كا	 ��r, لمانيا	ليو{ ما بين فرنسا ,�
فهل نطمس لذلك ما كتب موباساC ,	لفونس N,N% ,بعض ما قا� 
فيكتو� هيغو، ,�ألNباb �لذين تحّدثو� عن حر� �لسبعين ,	ثرها في 
فرنسا؟ �C �أل�N يبقى ألC له قيمة في �ته ,لو تبّدلت �ألحو��.

*   *   *
لقد عزمت -ما Nمت 	كتب كرياتي ,	سرN 	حد�� حياتي- 
	C 	ختا� من كل نو� من 	ساليب كتابتي فقر�= 	�Nّ بها عليه ,	مّثل 
بها له. ,�لكاتب ,�C كاC فكر% ,�حد�ً ,قلمه ,�حد�ً يتبّد� 	سلوبه 
بمقّدمته  �لمجد<   Fهتا< كتا�  	سلو�  على  	مّثل  حاله.  بتبّد� 
كر فقر�= منها (,لقد ُنشر �لكتا� كما قلت لكم في شعباC سنة 	

١٣٧٩هـ). قلت:
�ليو{ خطبة، فال تقولو� قد شبعنا من  	لقي   C	 �,حا	ني �
�لخطب. �نكم قد شبعتم من �لكال{ �لفا�¤ �لذM ُيلقيه 	مثالي من 
�لخطب  قليًال:  �ّال  تسمعوها  فلم  �لخطب  	ّما   ،bباNأل� مساكين 
من  تؤلَّف  ,ال   F,حر من  ُتنَسج  ال  �لتي  �لخالد�=  �لعبقريا= 
كلما=، ,لكنها ُتنَسج من خيو� �لنو� �لذM يضيb طريق �لحّق 
لكل قلب، ,ُتحاz من 	سالz �لنا� �لتي تبعث لهب �لحماسة في 

كل نفس.
,ال تقولو�: ,ما� تصنع �لخطب؟ �C خطب Nيموستين صّبت 
�لحيا` في عر,I 	ُّمة كاN= تفقد �لحيا`، ,نفَثت فيها �,حًا ,مألتها 
عزمًا، حين �ستعا�= لها من جال� ماضيها 	جنحة تضر� بها في 
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ِطباI �لجّو بعدما هاp �لزماC جناحها، ,,قَفت -,هي كلما=- 
 ،�سد�ً في ,جه 	عظم قائد عرَفته قر,C ما قبل �إلسال{: �إلسكند

,في ,جه 	بيه من قبله، فيليب.
 Vلحّجا� ,خطبة  �ألندلس.  فتحت  �لتي  هي   I�طا ,خطبة 
	خضَعت يومًا �لعر�I ,	طفأ= نا� �لِفتن �لتي كانت مشتعلة فيه ثم 
 Vلَحّجا� Nجل ,�حد من ُقّو��,ّجَهته �لى �لمعركة �لماجد`، ففتح 
	كثر مّما فتَحت فرنسا في عصو�ها كلها، ,بلغ مشا�F �لصين، 
,حمل �إلسال{ �لى هذ% �لبالN كلها فاستقّر فيها �لى يو{ �لقيامة، 

لك هو قتيبة بن مسلم.
,لّما �جتا� نابليوC ْبر,سيا (	لمانيا) ما 	عاN لها حّريتها ,ال 
>معّلقا=<  لقومه   =��لتي صا فيخته  �ّال خطب  عليها عزمها   Nّ�
كالمعلقا= �لعشر عندنا، يحفظها في �لمد��A �لطُّالُ� ,يرNNّها 
�جل.  كل  ,يتلوها  �مر	`  كل  ,تقر�ها   ،bُلخطبا� �لمنابر  على 
	لمانيا  	نشأ=  �لتي  �لعو�مل  	ظهر  من  كانت  فيخته  خطب   C�

�لجديد`.
ما قا{ في �لتا�يخ rعيم عبقرM ,ال قائد نابغة �ّال كاC �لسّلم 
�لذM صعد عليه هو �لخطب. ,ما rعمت 	ني 	ستطيع 	C 	لقي مثل 
هذ% �لخطب، ,ال جئت 	با�M في ميد�C �لبياC، ,لكْن جئت ألقو� 

�لحقيقة �لتي تملك �لعقو� بصدقها ,تأسر �لقلو� بجمالها.
فيا 	يها �لمستمعوC �لّي مقبلين علّي (	ُيعت هذ% �لقطعة من 
 Cعني، يلهو Cهم ُمعِرضو, Cيها �لمستمعو	مشق)، ,يا N عة��
مكتبه،  في  �لعالِم  �لى  �لطرقا=.  في   C,يتبختر  ,	 �لقهو�=  في 
مد�سته...  في  ,�لطفل  بيتها،  في  ,�لمر	`  معمله،  في  ,�لعامل 



٤٥

�لى كّل من يتفيأ �لظال� من جّنا= �لشا{، ,من َيضَحى بشمس 
,على  �لفر�=  شّط  على  يحيا  ,من  �لجزير`،  فلو�=  في   ��لقفا
 ��جنبا= �لخليج. �لى �ألسوN �لمر�بطين في نحو� �لعدّ, في شو�
 oسعيد، ,على شعفا= �لجبا� في �لجز�ئر، ,على ِسيف �لقر�بو

�ألمامية في فلسطين...
(�لى 	C قلت): �لى كل من شّرI من 	مة محمد ,غّر�، ما 
جئت �ليو{ ألستنفر ,	ستثير، ,ال ألشكو ,	ستغيث، ,ال ألفخر 
,	حّمس، بل جئت ألبا�z هذ% �لحر� �لتي 	شعلها �لعر� في 
كل مكاC، من �لجز�ئر �لى مصر �لى �لعر�I، ,	طعموها �لجماجم 

,سقوها �لدماb. هذ% �لحر�، ,يا با�z �هللا هذ% �لحر�.
 �لقد كشَفت مّنا عن �لجوهر �لذM طالما �ختفى تحت غبا
�لقر,C، ,	ظهَر= مّنا �لعز�ئم �لتي طالما هجَعت في ظال{ �لليالي، 
,تشّكت   Nألغما� في  تلّو=  طالما  �لتي   Fلسيو� بأيدينا  ,سّلت 
ّكَرتنا -,قد طالما نسينا- 	ننا نحن بنو �لحر�، بنو , .Nطوَ� �لرقا

�لتضحيا=، بنو �لمعامع �لُحمر ,�أليا{ �لعو�بس.
قلوبنا، ,ال  	قوo ,ال 	ظهر من  قلوٌ�  قّط  ما كانت  ,	نها 
كانت سيوFٌ 	حّد ,ال 	مضى من سيوفنا، ,ال كاC مجد 	عظم 
من  ,�لنبل  ,�لفضل  ,�لظفر  بالنصر  	حفل  تا�يخ  ,ال  مجدنا  من 
 ،Nلجزير` �لعربية من نجس يهو� p�تا�يخنا. ,	ننا نحن طّهرنا 	
�لشرI ,�لغر� من عبوNية كسرo ,قيصر، ,نحن  	نقذنا  ,نحن 
 �قصمنا ظهر كل جّبا� ,كسرنا �قبة كل متكّبر، ,	ننا نحن 	بطا� بد
,�ليرموz، ,�لقاNسية ,نها,ند، ,ِحّطين ,عين جالو=، ,�لغوطة 
,جبل �لنا� (في نابلس)، ,	ننا هدمنا صر,� �لشّر في �لدنيا ثم 
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 ،oلحّق ,�لُهد� �بنينا فيها صر,� �لخير ,�لعلم، ,	قمنا فيها منا
.Aعرفها �لنا `�,صنعنا للناA خير حضا

ال، ما جئت 	فخر بالتا�يخ �لذM كتبنا% 	مس، بل بالتا�يخ 
�لذM شرعنا نكتبه �ليو{. لقد ,صْلنا ما كاC �نقطع من 	مجاNنا، 
فالتقى �لمجُد �لجديد بالمجد �لتليد، ,�جتمَعت �لبطوال= �لتي 
ُنبديها �ليو{ بالبطوال= �لتي 	بديناها باألمس، ,	�ينا �لدنيا 	ننا ما 
	ضعنا ��ثنا من 	مجاN �ألجد�N. لقد هببنا لنطّهر بالNنا من �للصو� 
�نا ,نرفع عليها لو�b مجدنا، ,نسترجع �N bلمستعمرين، ,لنعيد بنا�

تحت عين �لشمس مكاننا.
 Cته؛ نحن فرساNنا% لكّنا نحن ساN�ال 	�يد �لكال{، ,لو 	
�لمنابر ,نحن 	�با� �ألقال{، ,لكننا نريد �لفعا�. فليُقل 	عد��نا ما 
شا�,� ,ليكتبو� في صحفهم ما 	��N,�، فلقد كتبنا نحن ما 	�Nنا% 
سطو��ً على ثرo بو�سعيد، ,من قبل كتبناها على بِطا� فلسطين 
,�لجز�ئر  ثرo طر�بلس   Iلّرَميثة، ,فو� �لغوطة ,جنبا=  ,جّنا= 

,�لريف �لمغربي، سطو��ً سطرناها بجثث �لغاصبين:
	ْشـالئِـهْم �لبرَّ من  َمْألنـا  كالماقد  �لّدنيا  َيملؤ,�  فَدُعوُهْم 

*   *   *
�لمجا�  �ّتسع  ,لو  �لمجد<.   Fُهتا< كتا�  من  مثا�  هذ� 
,ساعَد= �لحا� لذكر= 	مثلة 	خرo. ,سآتي بأمثلة من �ألسلو� 
�لعاطفي، ,	سلوبي في �لترّسل، ,	سلوبي �لقصصي. ,لقد قلت 
لكم في ?خر �لحلقة �لماضية �ني لّما Nخلت ساحة �لقضاb خرجت 
من نطاI �أل�N ,ظننت 	ني لن 	عوN �ليه، ,لكنني عد=. فهل 
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 oجر Mلشيخ يكتب بمثل �ألسلو� �لعاطفي �لذ� M,لطنطا� C,تر
به قلم �لطنطا,M �لشا�؟ لقد سألني 	خي ناجي لّما قر	 كتابي �لى 
 C	 ��ألستا 	حمد 	مين �حمه �هللا في �لحلقة �لماضية: هل تقد
تكتب �ليو{ مثل هذ�؟ قلت: هاِ= لك �لقلب �لذM كاC يخفق 
بالعو�طف 	كتْب مثلها، بل 	جمل منها، ,لكن  بالحب ,يصفق 
تلك  يناسب  ما  لكل سّن  ,يتخذ  لبوسها  لكل حالة  يلبس   bلمر�

�لسّن.
بالحّب  بأمَرين،  يهتّم  �لجاهلية  في  �لعربي  �لشاعر   Cكا
فّن  ثم  �لغز�  فّن  عندهم  �لشعر   Cفنو 	,سع   Cفكا ,بالحر�، 
نقلتها من كتا�  �لتي  �لفقر`  �لفخر ,�لحماسة. ,لقد سمعتم في 
>هتاF �لمجد< ما كنت 	كتب في �لحماسة، فاسمعو� 	مثلة، مقاطع 

موجز`، مّما كنت 	كتب في �لحب.

قلت في قّصة >�بن �لحّب< من كتابي >قصص من �لتا�يخ<:

�لثمر`،   Cتكو حتى  �لزهر`  على  �لزهر`  	ما�   Mلذ� ,�ُهللا 
�لجبل  �لبيضة، ,	Nنى  تنشأ  �لحمامة حتى  �لحمامة على  ,عطف 
على  مسر�ها  في   p��أل  oلو,  ،MNلو�� يوَلد  حتى  �لجبل  من 
�بط بالحّب �لقلَب  Mهو �لذ ،��لشمس حتى يتعاقب �لليل ,�لنها

بالقلب حتى يأتي �لولد.

,لوال �لحّب ما �لتّف �لغصن على �لغصن في �لغابة �لنائية، 
,ال عطف �لظبي على �لظبية في �لِكناA �لبعيد، ,ال حنا �لجبل 
على �لر�بية �لو�Nعة ,ال 	َمّد �لينبو� �لجد,� �لساعي نحو �لبحر. 
 p�,لوال �لحّب ما بكى �لغما{ لجد� �أل�p، ,ال ضحكت �أل



٤٨

بزهر �لربيع، ,ال كانت �لحيا`.
هذ�  ,خو�طر<   �>صو كتا�  من  �لتائه<  >�لقبر  فصل  ,في 

:Cلمقطع عن لبنا�
 ،Nلسّيا� ,�لزّها�, bلشعر��, bأل,ليا� ��N يومًا Cكا Mلذ� Cلبنا
من كل عابد متبّتل ,محّب هائم ,تائب 	ّ,��. لبناC �لذM جعل 
�هللا ماb% خمر�ً ,جماَله سحر�ً، فال تد�M 	هو �لسحر قد َخّيل لك 
ْكر قد جعلك تحّس �لتخّلص من  	نك في جّنة �لخلد 	{ هو �لسُّ
هذ� �لعاَلم �لغا�I في �لد{ �لملتحف باللَهب (ُنشر هذ� �لفصل سنة 

١٩٤٠ في شّد` ,حّد` �لحر� �لعاَلمية �لثانية).

�لتي   %��ُ	 	جمل:  هو  فيه   bشي  M	  M�تد ال   Mلذ�  Cلبنا
�هللا  خلق  يو{  من  حّي  عيُن  تبصرها  فلم  �لثلج  ببر�قع  تبرقَعت 
 }	 �لجما�،   �بالسفو  ّ� حين  جمالها  بالحجا�  فعّز  �لعاَلم، 
سفوحه �لحالَِية بالصنوبر، 	{ �لقرo �لمنثو�` على تلك �لسفو�، 
	{ ينابيعه �لمتفّجر` تفّجر �لحكمة على لساC نبّي، 	{ 	,Nيته �لملتوية 

�لتو�b �لفكر` في �	 A	Nيب ال يملك �لبياC عنها؟

,	ّيه هو 	بهى: 	صبا� ْبُلوC�N 	{ ظهير` �لّشاغو� ,حّمانا، 	{ 
�ألصيل �لفاتن في �با صوفر 	{ �لمساb �لو��N في خليج جونية، 	{ 
 >r�مناجا` �لمالئكة في قّمة جبل �لشيخ 	{ مسامر` �لزماC عن >�ألْ
	, في بعَلَبّك؟ 	{ 	نت تؤثر هذ� كله ,تتمّنى لو شملته بنظر` منك 
,�حد` ثم ضممته �ليك، ثم شدN= عليه حتى 	فنيته فيك 	, فنيت 

	نت فيه؟
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��% ,	,Nيته ,ُ�با% كم شهد= من تعالو� سائلو� سفوحه ,ُ
 %�فصو� هذ% �لقّصة �لخالد`، قّصة �لحّب، ,كم 	�يَق على صخو

من �لَحَيو�= ,�لعو�طف، ُيِطْل جو�َبكم لو ملك �لكال{.
*   *   *

يا 	صدقائي �لُقّر�b، 	ستأنكم 	C 	شير �لى بعض كتبي ,?خذ 
من كّل كتا� فقر` 	, فقر�=، 	مثل بها عليه ,	عرp بها 	سلوبه، 

ثم 	عوN �لى ِقّصتي في �لمحكمة.
 -Cلفاضال� Cصبر �لناشر�, bصبر علّي �لُقّر� C�- مامي	 C�,
مرحلة طويلة، فأنا ال 	��r في كرياتي قبل 	�بعين سنة. ,كم مّر 
�لسنين �أل�بعين ,على بلدM ,	متي من 	حد��،  علّي في هذ% 
مئة حلقة  �لذكريا=  منها المتّد=  هني  في  بقي  ما  لو عرضُت 
�لكريَمين �ألستاَين هشا{ ,محمد-   Mّخَو	 فامتحنا -يا   !oخر	
 C�, ،bعلّي ,يصبر �لُقّر� Cنفسيكما ,مبلغ �حتمالكما: هل تصبر�
	نا �لى �آلC ال 	��r في  	ُتِّمها؟  �لقَد� حتى  صبرتم فهل يمهلني 
�لرقر�I، ما بلغت �للّج ,ال بعد= عن �لشاطئ، ,�Cّ 	مامي لبحر�ً 
من �لذكريا= يموV باألخبا� ,باألحد��، فهل 	,غل فيه ,	ستمّر 
كرياتي، 	{ 	قف هنا ألنني 	مللت �لُقّر�b ,�ستنفد=  pفي عر

صبر �لناشَرين؟(١)
*   *   *

______________________
(١) حين ظهر= هذ% �لحلقة في �لجريد` عّقب �لناشر�C بما يأتي: "يرّحب 
�لناشر�C كل �لترحيب باستمر�� فضيلة �ألستا علي �لطنطا,M في 
كتابة كرياته بأسلوبه �لبديع �لفريد. ,ليس �ألمر 	مر >صبر< على= 
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______________________
 Iلشر�<  Cتكو  Cبأ جد�ً   Cسعيد� �لناشَرين   C� بل  �لذكريا=،  طو�    =
�أل,سط< هي �لصحيفة �لتي يخّصها 	ستانا �لطنطا,M بذكرياته. ,هما 
 �يعرفا C	C ُقّر�b >�لشرI �أل,سط< مثلهما حريصوC كذلك على �ستمر�
 M,لطنطا� هذ% �لذكريا=. ,تأكيد�ً لذلك فهما يطرحاC سؤ�� �ألستا
على �لُقّر�b، ,هما متأّكد�C من تجاُ,� �لُقّر�b معهما ,�صر��هم على 

مو�صلة �ألستا �لطنطا,M كتابة كرياته" (مجاهد).
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-١٣١-
كريا= جز�ئرية

	ستعير هذ� �لعنو�C من �ألستا 	كر{ rعيتر، فقد كتب تحته 
كرياته �لجز�ئرية، ,	نا لي 	يضًا كريا= جز�ئرية، ,لكن شّتاC ما 
بينهما، ,كم بين من ينفق من كيس مملوb بالذهب ,من كاC مثل 

�لمتنّبي: >	مو�له �لمو�عيد<!
,	نا ال 	حسد% ,لكن 	غبطه على 	نه يرجع �لى يومّيا= ُكتبت 
في حينها، يستند �ليها ,يعتمد عليها، ,�عتماMN على �كر` َتِعُد 
 Cهو مع علية �لقو{ �لذين يشتركو, ،MNّال تؤ, �Nَال تفي ,ُتستو,
في تأليف �لر,�ية ,,ضع حو��ها، ,	نا مع �لمتفّرجين بها (بها ال 
 `Nعليها). كالنا يصف مرحلة سفر ,�حد`، ,لكنه في غرفة �لقيا

,	نا بين �لرّكا�.
�إلسال{  ��بطة   Iفو بها  �بطني  ,لكن  �لجز�ئر،   �rُ	 لم  	نا 
ٌ̀ لنا منها، كالشيخ �لمبا�z، ,�ألستا علي  ��بطة �لعر,بة 	ساتذ,
�لجز�ئرM �لذM كاC �مامًا في لغة �لفرنسيين يرجعوC هم فيها �ليه، 
,كّنا ندعو% >�لسيد علي<، ,	ستا �ألساتذ` 	حمد جوN` �لهاشمي، 
,�لفاضل �لذM كاC 	ستا% يومًا ,صا� مدير مد�ستنا: محمد علي 
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�لجز�ئرM، ,من قبلهم مرّبي �لشا{ ,	حد ُبنا` نهضتها �لشيخ طاهر 
�لجز�ئرM، ,�لشيخ �لبشير �إلبر�هيمي �لذM طالت صحبتي �يا%، 
 Cها) ,في عما�في Nمشق عندما كاC يز,�ها (,ما 	كثر ما كاC يز,
�لحفال=  في  خطبت  ,طالما   .Nبغد� ,في   Aلقد� ,في  مر�=، 
�لتي كاC يخطب فيها، ,هو عالم طلق �للساC ناصع �لبياC، يتدّفق 

�لكال{ من فيه تدّفقًا بال لحن ,ال rلل. 

,قد كّنا يومًا معًا في سيا�` ,�حد` من �لقدA �لى Nمشق، 
�كب �Nئمًا (حتى �ني 	 C	 =Nكنت �لى جنب �لسائق حيث تعّو,
�	سي ,ضاI نَفسي). ,كّنا  ��N نه	توّهمت  `��كبت �Nخل �لسيا C�
بيتًا  	تلو  �ليه ألنني لم 	ُكن  نتحّد�، فتعَبت �قبتي من �اللتفا= 
من �لشعر �ّال قا�: �نه لفالC �لشاعر من قصيد` كذ�، ,سرN علّي 

�لقصيد` كلها 	, جّلها.

فقلت: كيف حفظت هذ� كله؟ قا�: ,	خبرz بأعجب منه، 
فهل تحّب 	C تسمع؟ قلت: نعم. فر�� يقر	 علّي مقاال= لي كاملة 
نفسي  	نا  ما كنت  منها،  كثير`  	, مقاطع  >�لرسالة<  ُنشر في  مّما 
 �فلما تحفظه،   �لما فهمت  �لشعر   ،Mسيد يا  قلت:  	حفظها. 
حفظت مقاالتي ,ما هي من �,�ئع �لقو� ,ال من نماV �أل�N؟ 
قا�: ما تعّمد= حفظها، ,لكني ال 	قر	 شيئًا 	حّبه ,	طر� له �ّال 

علق بنفسي فحفظته.

فأظهر= (صاNقًا) �لعجب منه ,�إلعجا� به، ,	ضمر= في 
نفسي حقيقة �ستحَييت 	C 	جهر بها، هي 	نه مّر علّي Nهر كنت 	نا 
فيه كما قا�. ,	نا ال 	��r 	حفظ مقاطع كثير` مّما كتب �لمنفلوطي 
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 ،Cئمة �لبيا	مثالهم من 	علي , Nكر, Mلر�فعي ,�لزيا= ,�لبشر�,
مع صعوبة حفظ �لنثر ,تَفّلته من �ألهاC. 	ّما ما 	حفظ من �لشعر 
 Mهذ� �لقليل �لذ C	 لم يبَق منه �ّال �لقليل، على C�, ،فكثير كثير

بقي في هني كثير ,�لحمد هللا.
*   *   *

,مّما حّببني بالجز�ئر 	C جّدنا �لذM قد{ �لشا{ من مصر سنة 
 ،%Nمرّبيًا أل,ال Cكا, ،�Nمن جماعة �ألمير عبد �لقا C١٢٥٠هـ كا
,كاC مفتيًا عند% يأخذ ��تبه منه، فلما ما= �ألمير قبله بمّد` يسير` 
	بى 	C يتسلم �لر�تب �لذM جعَلته له �لد,لة، ,طفق يبيع من كتبه 

ما يعيش بثمنه حتى توّفا% �هللا.
 Mلجز�ئر� Fكر{ من حديث �لعقيد عطا	 ,ما نقله �ألستا
عن �لرئيس شكرM بك كّنا نسمعه من �لثّو�� 	يا{ �لثو�` �لسو�ية 

سنة ١٩٢٥، ,كّنا طُّالبًا في �لثانوية. 
� �لطنطا,M من قديم Nلقد سمعت من عّمي �لشيخ عبد �لقا,
خبر�ً ما حّققته ,ال توّثقت منه، هو 	C 	صل 	سرتنا من �لجز�ئر. 
,لعّل ما عندنا من �لِحّد` يشير �لى لك، ,قد كاC جدنا �لشيخ 
محمد �لطندتائي (,طندتا هو �السم �لقديم لطنطا) يذكر �لجز�ئريين 
مر` 	ما{ �ألمير ,يثني على خالئقهم ,سالئقهم، ,�ستثنى ,�حد`. 
فصر� به �ألمير ,قد �عتر�% غضب مفاجئ فقا�: "ِ,ْ¦ هّيه؟" قا� 

جّدنا باسمًا: "هذ% هيه".
 ،Cلتونسيو�,  Cلجز�ئريو� بها   Fُعر �لتي  �لحّد`  هذ%  يعني 
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,�لتي ,�N في خبر لم يصّح 	نها تعترM خيا� 	ّمة محمد عليه �لصال` 
,�لسال{. ,من كاC حديد �لمز�V (يثو� بسرعة ,تهد	 ثو�ته بسرعة) 
ال يكوC ماكر�ً ,ال حاقد�ً ,ال يكوC في قلبه ِغّل على 	حد، ألنه 
يوفي كل ,�حد حسابه من ساعته فال يبقى له عند 	حد Nَين يحقد 

عليه به.
�كت منهم �ثنين ,�نعقَد= N	 مشقN في Nحفا	لألمير  Cكا,
بيني ,بينهما، ,�C كنت في سّن 	,الNهما: �ألمير طاهر   `Nّلمو�
�لذM كاC له مجلس 	سبوعي يحضر% كما يحضر 	مثاَله (,كاC لهذ� 
�لمجلس 	مثا� في Nمشق) 	كابُر �لوجهاb ,	فاضُل �لعلماb. ,�ألمير 
طاهر هو ,�لد �لصديق �ألمير جعفر �لذM لبث 	مد�ً طويًال 	مين 

�لمجمع �لعلمي �لعربي في �لشا{.
,�لثاني هو �ألمير سعيد �لذM كانت صلتي به 	,ثق، ,كنت 
�M في �N ني في��لنقيب ,يتفّضل فيز,  Iقاr في %��N في %�,r	
 Mلجز�ئر� �Nألمير عبد �لقا� ��N لنقيب كانت� Iقاr لجبل. ,في�
�ست فيها، ثم �شتر�ها �لسيد ّN, ،بعُد �لكّلية �لشرعية =��لتي صا

مكي �لكتاني.
صحبت �ألمير سعيد�ً في �لسفر ,�لحضر ,عاشرته معاشر` 
عرفته فيها من قر�. ,�ألمير سعيد هو �لذM 	علن قيا{ �لحكومة 
�لعربية في �لشا{ سنة ١٩١٨، يو{ كنت تلميذ�ً في ?خر �لمد�سة 
�البتد�ئية ,	,� �لمد�سة �لتالية، ,بقي يأمل 	C تقوo �لدعو` �لى 
لك ناAٌ هم  Fهو �لملك عليها. ,عر Cيكو C	, }لمَلكية في �لشا�
في �لبشر كالطَُفيليا= في �لحشر�= ,�لنباتا=: تعيش على غيرها، 
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تمتّص من �لحّي Nَمه ,من �لنبا= نسَغه ,تتسّلق على ساI �لشجر` 
ألنها ُحرمت �لساI �لذM تقو{ عليه، ,	خذ,� منه جليل �ألمو��، 
�% نموجًا �N ين فجعل من�,	غر�% بعضهم فجاb بالنّقا¦ ,�لمصّو

مصغر�ً للحمر�b في غرناطة.
ثم 	نشأ على سفح �لجبل في Nّمر (,هي 	قر� مصايف Nمشق 
��V ملتوية تصعد من �لجانَبين تلتقي N	 نشأ قصر�ً عجيبًا: له	ليها) �
,تفترI، ,كّلما �لتقت قامت بِركة مزخَرفة فيها نو�فير عجيبة. ,من 
�لنو�فير خاصة،  ,في  �لصناعا=  في  بر�عتهم  �لعر�  مآثر  	عظم 
 Cبدعو� فيها فله مكا	ّما �لكال{ عن �لساعا= ,ما 	في �لساعا=. ,
�لنو�فير فأضر� لها مثًال ,�حد�ً: Nخلت  غير هذ� �لمكاC، ,	ّما 
 Cلفنو� �لعلو{ سنة ١٩٢٨ متحف   ��N بالد��سة في   Mعلى عهد
�إلسالمية في ميد�C با� �لخلق في �لقاهر`، فر	يت هذ% �لنو�فير، 
فقا� لي قّيم �لمتحف: �� قعد= على هذ� �لكرسي ترo عجبًا. 
فقعد= ففتح �لصنبو�، فإ� �لماb من حولي كأنه قّبة مّتصلة مبنّية 
من �لزجاV، تتكّسر عليها �ألنو�� فتضيb كأنها جوهر` كبير`، ,	نا 

!bفيها ال تصيبني قطر` من �لما
َ̀ �ألمير،  لقد 	ضاعت هذ% �لزخا�Fُ ,	ضا� تمّني �لُملك ثر,
 Cسلطا  bلحمر�� في  ضا�  كما  مقهى.  حينًا   �,صا �لقصر  فبيع 
 F��لمسلمين في �ألندلس حين بعنا حقائق �لمجد بنقو¦ ,rخا
عن   bألعد�� تدفع  ,ال   ��لذما تحمي  ال  ,لكنها   ،��ألبصا ُتبِهج 

.��لديا
,مّما يتصل بحديث �ألمير ,حديث �لجز�ئر 	C ,فد�ً عربيًا فيه 
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من �لعر�I �لشيخ 	مجد �لزها,M ,جماعة، ,فيه من لبناC �لرجل 
�لذM 	نشأ >�لنَّّجاN`< �لمسلمة ليقابل بها �لكتائب �لنصر�نية (,قد 
�لوفد في Nمشق في طريقه  مّر هذ�   ،(��سمه ,هو مشهو نسيت 
�لى مصر لمقابلة جما� عبد �لناصر ,حّثه على نصر` �لجز�ئر في 
لك قبل 	C تستقّل �لجز�ئر، فانتخبو� �ثنين من  Cها، ,كاNجها

�لشا{ ليكونا فيه هما �ألمير سعيد ,	نا.
,قد هبنا �لى مصر ,قابلنا جما� عبد �لناصر مقابلة طويلة في 
� صغير` لم 	ُعد 	عرF 	ين هي. ,قد �ستولى علينا بما توّهمنا% �N
��ً هللا ,لإلسال{، ,شبه Nصر�حة كاملة في �لحديث، ,�خالصًا نا
للحاكم  �لكامل  �لمثل  فيه   oنر, عليه  نثني  �جعنا , فيه.  سذ�جة 
�لمرجّو، ثم تبّين 	ننا �لذين كانو� �لسّذV �لمخد,عين، ,	نه لعب 
 `�بنا ,ضحك علينا ,لّفنا بلسانه �لمعسو�. ,	ُِخذ= لنا معه صو

تذكا�ية هي عندM، ,لكنها �ختفت �آلC بين 	,��قي.
*   *   *

,	نا �آلC في معرp �لتمثيل ألساليب كتابتي �لماضية بفقر�= 
	نقلها منها 	مّثل بها عليها، ,هذ� كال{ مّما 	عت ,كتبت يومئذ عن 
�لجز�ئر، �C كاC في بعضه ما يمّس فرنسا �ليو{ فهو كال{ مؤّ�� ال 
سياسي، ,�لمؤّ�� يصف ما كاC ,ما ليس له فيه يد�C، ,�لسياسي 
يتكّلم فيما هو كائن 	, يسعى ليكوC، ,فرنسا �لتي كتبت عنها ما 

	نقله �آلC غير فرنسا �ليو{.
فقد كاC ُقّو�Nها في �لجز�ئر ُيسيئوC بفعلهم �ليها، ثم �نكشف 
 bعلن هؤال	لفرنسيين غضبو� منهم كما غضبنا. ثم � C	 فتبّين ��لستا
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عن  ,نشوrهم  Nيغو�)  (حكومة  حكومتهم  على  تمّرNهم   Nلُقّو��
	نقل هذ� �لكال{  �نني  �لتا�يخ ما تعرفوC. ثم  طاعتها، ,كاC من 

�ليو{ ألمّثل به على �ألسلو� ال ألعيد مضمونه ,معنا%.
بيلال  (بن  �لجز�ئريين  �لخمسة   bلزعما� فرنسا  خطَفت  لّما 
صال`  بعد  Nمشق  �عة � في  	حّد�  يومئذ  ,كنت  ,	صحابه)، 
�لجمعة حديثًا، �ستمّر عشر�= من �لسنين ,كاC له جمهو� كبير 
من �لمستمعين، 	ملى علّي �لغضب مّما صنعو� ,�لنصر` إلخو�ني 
في �لدين ,في �للساC ,ألخالI �لفر,سية �لتي �نتقص منها، فقلت 

من حديث 	يع يومئذ(١):
�C فرنسا لم تُعد تبالي، ألنها لّما خسر= بطولة �لميد�C ,لم 
يُعد يعرF تا�يُخها �لحديث �ّال �لهز�ئم، جاb= تسترNّ �عتبا�ها 
 =bلمطالبين بحقوقهم، ,جا� bُتثبِت بطولتها على �لُعّز� �ألقّال,
تجّر� فيهم سالحها. هل قلت سالحها؟ �نها rلة لساC 	عتذ� �ليكم 
�لسال�  لفرنسا سال�، ,لكنه  يبَق  لم  ليس سالحها.  منها، ال، 
�لذM �ستجَدته فرنسا، �لذM >شحدته شحاN`< من 	ميركا لتحمي 
به �ستقاللها من �أللما C	C يطؤ,ها بنعالهم مر` ��بعة كما ,طئوها 

في حر� �لسبعين، ,حر� 	�بع عشر`، ,حر� تسع ,ثالثين.
______________________

كتا�  في   �منشو ,هو  �لجز�ئر<،   `�>مجز حديث  هو  يأتي  ما   (١)
 M,لطنطا� علي  �عه 	  Mلذ� �لحديث  هو  ,ليس  �لمجد<،   Fهتا<
�z هو حديث >فرنسا  C� لجز�ئر، بل� bعماr يو{ �ختطفت فرنسا
,�لجز�ئر< �لمنشو� في >ُهتاF �لمجد< 	يضًا ,�لذM ستأتي منه فقر�= 
�حمه �هللا قد سها في تعليقه هنا فخلط  Mجد C	 حسب	بعد قليل. ,

بين �لحديثين (مجاهد).
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 M	ظاهر` ,مذبحة ُمعَلنة، ,�لر `��)لى 	C قلت(: �نها مجز
�لعاّ{ في 	,�ّبا ,	ميركا يسمع ,يرo ,لكنه ال يتكلم. في �لحر� 
�لتي  للعد�لة  ,يا  للديمقر�طية،  ,يا  لإلنسانية  يا   �,Nنا �لماضية 
 Nليهو� من  �لخَونة  �للصو�   Cأل قدسها  ,Nُنِّس  حماها  �سُتبيح 
نّكل بهم �أللماC. ,في كو�يا بكو� بعيوC �لتماسيح ,نعبو� بحناجر 
ّمو�  �لبو{، فما لهم �ليو{ خرسو� فال ينطقوC؟ ,ما لهم َعُمو� ,َصُ
فال ُيبِصر,C ,ال يسمعوC؟ 	ال يد�,C ما� يجرM في �لجز�ئر 	, 

يد�,C ,يتغافلوC؟

(�لى 	C قلت): فيا 	يها �لفرنسيوC، ال تذكر,� �لُحّرية ,�ألُُخّو` 
,�لمسا,�` بعد �ليو{ ,ال حقوI �إلنساC؛ �نكم تدّنسوC طهر هذ% 
بيو{  تحتفلو�  ,ال  	فو�هكم،  في  تضعونها  حين  ,نقاbها  �أللفا§ 
١٤ تموr (يوليو) ,ال تقر�,� كتب �,سو ,هوغو ,الما�تين، ,ال 
 �,Nبابه. �نكم لم تعو�ُتسيئو� �لى �أل�N �لفرنسي باNعائكم 	نكم 	

.�Nخليقين بهذ� �أل

لقد  بالطين.  	مجاNكم  ,جه  ,لّطختم  تا�يخكم  خنتم  لقد 
	طفأتم �لمصبا� �لذr Mعمتم 	نكم �فعتمو% يومًا للشعو� حين 
ثرتم ثو�تكم �لكبرo، ,ما ثو�تكم �لكبرo هذ% �لتي مألتم �لدنيا 
فخر�ً بها ,�عتز��rً؟ لقد كانت ثو�` �لقتل ,�لتدمير ,�لسلب ,�لنهب، 
ثو�` مجرمة حمقاb مغموسة بدماb �ألبرياb. ,ما �لفرI بينها ,بين 
 C,N,معد نفر   zلملو� عهد  في   Cكا 	نه  �ّال  قبلها   zلملو� عهد 

يظلموC، فصا� بالثو�` كل فرN من �لشعب ملكًا ظالمًا!

�C فرنسا تمشي �لقهقرo، كل يو{ خطو` �لى �لو��b؛ لقد 
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كانت لغتكم لغة �لسياسة ,�لكياسة ,�لحّب فسبَقتها �للغة �إلنكليزية 
 =���b. ,كانت N,لتكم من �لد,� �لعظمى فصا, b��,صّيرتها ,
��b. ,كنتم علماb فصرتم تر�جمة، لقد �نتهى �لعلم في , b���ليو{ ,
 .oخير ما ُتخِرجه مطابعها �لمترَجم من �للغا= �ألخر �فرنسا ,صا
 =�,Nيكا ,الفو�rيه   �باستو مثل   Vُتخِر  C	 فرنسا  عقَمت  لقد 
 =�,هانرM بيرسوC ,هوغو ,	ناتو� فر�نس ,مد�{ كو�M، ,صا

.bفال تلد �لعظما Aكها سّن �إليا�N	 `متصابية فاجر ً�rعجو
,كانت لكم مستعَمر�= فأضعتم بحماقتكم مستعمر�تكم، 
�لرصا�  �غم , 	نوفكم  �غم  على  كلها  �فريقيا  منكم  ,ستضيع 
 .bميركا ,سّلطتمو% فيها على �لعّز� �ألبريا	شحدتمو%< من < Mلذ�
,ها 	نتم 	,الb قد بقيتم في �لجز�ئر قرنًا ,ثلث قرC، فهل �ستطعتم 
	C تجعلوها فرنسية؟ هل �ستطعتم 	C تجعلوها ُتحّب فرنسا؟ هل 
 bتمحو� منها �لعربية ,�إلسال{؟ لقد عملتم كل شي C	 ستطعتم�

�Nتمو% هو �لمستحيل.	 Mلكن �لذ,
(�لى 	C قلت): لقد كتب ملككم فر�نسو� �أل,� يومًا ألّمه، 
 Cسليما Cعصر%، �لسلطا zكبر ملو	ثم كتب هذ% �لجملة نفسها �لى 
�لقانوني، حين مّد يد% يسأله �لعوC ,�لمدN. قا�: "لقد خسرنا كل 
شيb �ّال �لشرF". ,سيكتب �لتا�يخ عنكم لألجيا� �لقاNمة -بما 

.Fحتى �لشر bنكم خسرتم كل شي	صنعتم بالجز�ئر- 
	ّما Nعو�كم 	C �لجز�ئر بلد فرنسي ,قطعة من فرنسا فستصير 
كرo مضحكة من كريا= �لحماقة �لفرنسية، يتفّكه بها �لتا�يخ 
,تضحك عليكم بها �لقر,C �آلتية. �لجز�ئر فرنسية؟ بَم؟ بَم يا 	يها 
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�لعقالb جد�ً؟ 	هي فرنسية بشعبها؟ 	هي فرنسية بلغتها؟ لقد فشت 
�لى   Nستعو,  ،`Nّمستر ,عا�ّية   �مستعا ثو�  ,لكنها  فيها  لغتكم 

	صلها، �لى عر,بتها.
	هي فرنسية بتا�يخها؟ �لشعب فيها عربي ,�للغة عربية ,�لدين 
�سالمي، ,كل َحَجر من جبالها ,كل �ملة من صحر�ئها، ,�لتا�يخ 
 oسيأتي، كل هذ� يكّذ� هذ% �لدعو Mمضى ,�لمستقبل �لذ Mلذ�
�لوقحة �لكابة �لبذيئة، Nعو o	C �لجز�ئر قطعة من فرنسا. ,	قر� 
�لطليا C	C فرنسا قطعة من  �لدعوo بمئة مر` 	C يّدعي  من هذ% 

�يطاليا.
�C �يطاليا �C قالتها 	ّيدتها �للغة: كلتاهما التينية، ,�إليطالية 
	قر� �لى �ألصل. ,	ّيدها تا�يخ يوليوA قيصر ,بومبي ,	C فرنسا 
�Nّعت  لو   Cلفرنسيو� يقو�   �فما لر,ما.  تابعة  ,هي  قر,نًا  بقَيت 
�يطاليا هذ% �لدعوo؟ ,ما� لو كانت �يطاليا 	قوo ,ساقت ُقو�ها 

لتذبح �لفرنسيين �لذين يد�فعوC عن حّرية بالNهم؟
 C� �لجز�ئر.  على   Fخا	 فما   ،(١)Cلمستمعو� 	يها  يا  ,بعد 
�لجز�ئر تبد	 في كتا� �لمجد صفحة جديد`، ,	نتم تختموC كتا� 
خر �لمسلمين من �لبطولة لن ينقطع  C� .كم بصفحاته كلهاNمجا	
	بد�ً حتى يستكملو� تحرير بالNهم، ثم يكتبو� في تا�يخ �لدنيا مثل 

�لصفحة �لتي كتبها جد,Nهم.
�لثلج  من   bبنا �نه  مضى.  ,قته،  مضى  قد   ��الستعما  C�
	قمتمو% خلسة في ظال{ �لليالي �لطو�� من كانوC (Nيسمبر)، ,قد 

______________________
(١) هذ% 	حاNيث 	ُيَعت من ��عة Nمشق 	يا{ نضا� �لجز�ئر.
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�لثلج  بيو= من  (	غسطس) فال تصمد  �آلC شمس ?�  سطَعت 
	َُمُمها ,شعوبها،  لقد تحّرَ�= ?سيا كلها ,�ستقّلت  لشمس ?�. 
�ضه كما كانت، ثم 	 Nلشما� �إلفريقي �لمسلم ,تعو� �,سيتحّر
يأتي يو{ ترجع فيه 	�p فرنسا موطَئ 	قد�{ �لجنوN �لمسلمين. لقد 
كّنا نحن �لحاكمين يومًا في قلب فرنسا من �لبيرنة (جبا� �لبرنس) 
�لى بو�تيه، ,كّنا نملك حفافي �لبحر �لمتوسط �لذM كاC ُيسّمى 

تا�` بحر �لر,{ ,تا�` بحر �لعر�.
	نا ال 	خاF على �لجز�ئر بل 	خاF عليكم 	نتم. ليس 	مامكم 
	هل �لجز�ئر ,حدهم بل �لمغر� �لمسلم كله، بل Nيا� �لعر,بة 
 Aبل �لنا ،p�من 	قصاها �لى 	قصاها، بل �لمسلموC في كّل �أل
�لذين ال تز�� في صد,�هم قلو� ,ال تز�� في   Aلنا� جميعًا، 
قلوبهم ضمائر. 	ّما �لذين فقد,� �إلنسانية ,	ضاعو� �لقلو�، 	ما 
�لُجَثث �لتي تمشي �لى �لماNّ` ,حدها فستقتلها �لماNّ` �لتي تمشي 

�ليها.
 Cجميعًا، ,سيقاطعو Cلمسلمو�, كلهم  �لعر�  ,سيستيقظ 
 Iتحر  ً��,نا طهرهم  يدّنس  �جسًا  ,ير,نه  فرنسي   bشي كل 
بيوتهم، ,سيجاهد,C حتى تشهد �لدنيا جالb ?خر جندM فرنسي 
من �لمغر� �لعربي كله كما جال ?خر جندM عن 	�p �لشا{. ,ما 

يو{ �لجالb عن �لمغر� ببعيد.
*   *   *

 C,يجاهد Cلجز�ئريو� Cيا{ كا	يعه هذ� بعض ما كنت 	قوله ,	
في سبيل تحرير 	�ضهم.
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 Cكا �أل,لى  �لحر�  نهاية  عند  �لثانوية  	,�ئل  في  كّنا  لّما 
 Cلطليا�  Cكا, �إلفريقي،  �لشما�  	كثر  ,في  �لشا{  في   Cلفرنسيو�
في طر�بلس، ,كاC �إلنكليز في مصر ,في فلسطين ,في �لهند، 
,لم يكن بلد مسلم لم تطأ% 	قد�{ جنوN �الستعما� �ّال هذ% �لجزير` 

.��لتي بّر	ها �هللا من 	C تطأ 	�َضها 	قد�ُ{ جنوN �الستعما
 ً�Nضنا ,لكن خّلفو� لهم فيها جنو�لقد جلت جنوNهم عن 	
من 	بنائنا، فبد�,� عصر �ستعما� ?خر: �ستعما� فكرMّ، فكانت 
 `��لوطنية �لتي 	�� �,N	C ُيِحّلوها محّل �لدين، ,هي من مبا�N �لثو
�لفرنسية �لتي سَر= �لينا مصطلحاتها ,مشت على 	لسنتنا كلماتها. 
,منها كلمة �لمو�طن ,�لمو�طنة �لصالحة، بمدلوالتها �لغريبة عّنا 

�لتي يريد نا A	C ُيِحّلوها محّل ��بطة �إلسال{.
 Iلعر�� في  ,شهدُ=  �لقومية،  هي  	شّد  فتنة   =bجا ثم 
�لعاَلميتين)  �لحربين  بين  فيها   A�ّN	 كنت  ,قد  حّدثتكم،  (كما 
	عنَف �لمعا�z بيننا نحن �إلسالميين ,بين Nعا` �لقومية �لمنا,ئة 

لإلسال{.
�لعصر:  ,مصيبة  �لعمر  ,قاصفة  �لظهر  قاصمة   =bجا ثم 
�ّال  �ألحاNيث  فيه   =Nَ�,  Mلذ� �لدّجا�  	حسب  ,ما  �لما�كسية. 
 � Cكا C�, حقيقة �كا�� ما�كس هذ�. ,�لدّجا� 	عو� ,هذ� 	عو
عيَنين، ألنه ينظر بعين ,�حد`؛ �لمسلم ينظر �لى �لدنيا ,�آلخر` 
,هذ� ,	تباعه ال ير,C �ّال �لدنيا، نحن ننظر �لى �لماNّ` ,�لر,� ,هذ� 
ال يبصر �ّال �لماNّ`، نحن نرo �أل�p ,�لسماb ,هذ� بصر% عالق 

.bلسما� oال يرتفع عنها ,ال ير p�باأل
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,لقد كتبت كثير�ً عن �لجز�ئر ,نضالها، فكاC مّما قلت في 
حديث عنو�نه >فرنسا ,�لجز�ئر< هذ% �لفقر�=:

فرنسي،  �ني  	قو�   C	 لخجلت  فرنسيًا  كنت  لو  �ني  	قسم 
,كل مفّكر 	, 	Nيب فرنسي يخجل �ليو{ من نسبته �لى فرنسا بعد 
 Mلخمسة من مجاهد� `Nخطَفت �لقا C	 ما صنَعت بالجز�ئر ,بعد

�لجز�ئر.
,لن يستطيع بعد �ليو{ شاعر من شعر�ئهم 	C ينظم بيتًا ,�حد�ً 
	بهذ�  يفخر؟  ,بَم  ,	مجاNها.  ببطوالتها  ,يتغّنى  بفرنسا  فيه  يفخر 
 C	 ضيتم ألنفسكم��لفرنسية؟ 	 �لبطولة  �لذM صنعتم؟ 	هذ% هي 
تكونو� قّطا� طرI يختطفوC �لناA من �لطريق؟ 	ال ,�جهتموهم 
في �لميد�C؟ 	ال صا,لتموهم في �لمعركة �لحمر�b؟ 	ال 	خذتموهم 
 Cلم يكن نابليو C�, ؟Cنابليو Nهذ� ما �نتهى �ليه جنو	من معاقلهم؟ 

,جنوN% خير�ً منكم.
,مهامه  �لجبا�  شعفا=  من  كانو�،  حيث  من  خذ,هم 
�لبيد. ,هيها=! �C �لبيد�b لألسد، �ألسد �لذM يهجم من 	ما{، 
ال للعقر� �لتي تدّ� خلسة ,سط �لظال{. ,فرنسا ما كانت 	جمة 
?ساC� ،N فرنسا مر�تع غزالC مباحة لكل صّياN... غزالC، ,لكن 

�لقر,C لذكو�ها فقط.
	بو��  على  �لذيو�  ,جّر,�  	هله،  	نتم  فما  �لقتا�  فدعو� 
�لحانا= ,�لمو�خير في مونما�تر ,مونبا�ناA، ,سّنو� قانونًا يحّر{ 
 `�على مدّ�سيكم 	C يعّلمو� �لصبية �لصغا� في �لمد��A تا�يخ �لثو
	مجاNهم   Cلفرنسيو� لّطخ  كيف  يد�كو�  لئّال  �لحر,�،   Nمجا	,
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بالوحل ,كيف عد,� على �لحّريا= بعدما �Nّعو� 	نهم ثا�,� Nفاعًا 
عنها، ,كيف فقد,� بطولة �لحر,� فاستعاضو� عنها بَقْطع �لطريق 
بعدما rعمو�  ,�ألطفا�   bلنسا� على   C�,بالعد, �لماّ�ين،  ,سرقة 
	نهم صا�,� تحت علم نابليوC يومًا 	بطا� 	,�ّبا. ,ال ُتقِرئوهم �,�ئع 
�أل�N �لفرنسي �لتي تتغّنى بالعظمة ,�لسمّو ,�لشرF، ألنكم لم 

تعوN,� خليقين بهذ� �أل�N ,ال 	هًال لهذ� �لتا�يخ.
 ،Cإلنسا�  Iبحقو  Cتعبثو,  Cإلنسا�  Iحقو بذكر   Cتتشدقو
 Cسو�,تهتفوC بحّق �لشعو� ,تْعُد,C على حقوI �لشعو�، ,تدّ
في كّليا= �لحقوI في بالNكم قو�عد �لحر� ,تكفر,C بأفعالكم 

بقو�عد �لحر�!
	فال تستحوC؟ �ستحو� من �هللا. �ستحو� من �لتا�يخ. �ستحو� 
من علمائكم ,	ساتذتكم ,	Nبائكم. �ستحو� فما هذ% حر�، هذ� 
�ضكم 	 p�عد,�C على بلد ما لكم فيه حّق من �لحقوI: ال �أل
,ال �ألهل 	هلكم ,ال �للساC لسانكم ,ال �لدين Nينكم. هذ% سرقة، 

هذ% جريمة، هذ% قرصنة، هذ% ,حشية.
,ما هذ% كلما= سّب ,شتم بل تقرير للو�قع. �C �لذM يقو� 
للذئب 	نت ئب ال يسّبه ,لكنه ُيسّميه باسمه، ,كل هذ% �لكلما= 
ال تفي بالتعبير عّما صنَعت فرنسا في �لجز�ئر، ,لو صنع ُعشَر% 
 .Cنا �آل	ما قلت  Fضعا	شعٌب ?خر لفرنسا لقا� عنه كّتا� فرنسا 
فيها  للمظلو{  ُقضا`، ,ليس  لها  ليس  �نها جريمة ,لكنها جريمة 

.Cمحامو
 bما ضّر= فرنسا �لجز�ئَر باختطافها �لزعما, :(قلت C	 لى�)
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�يمانًا  ,N�rتنا  فرنسا  نفَعتنا  لقد  نفسها؛  ضّر=  ,لكن  �لخمسة 
 Fُّمة ,لَد= عشر` ?ال	 C� .نه لنا	بالنصر. ,ما شَكْكنا في �لنصر قط 
بطل ليس لفرنسا عشر` فقط من ,rنهم ال ُيعِجزها �� 	ُِسَر بن بيلال 

(	حسن �هللا خالصه ,	جز� ثو�به) 	C ُتخِرV 	لف بن بيلال.
�ّال 	C 	خرستم  	نكم صنعتم شيئًا؛ ما صنعتم  فال تحسبو� 
كل لساC كاC على طرفه بقّية كال{ في تحسين �لظّن بكم ,�ألمل 
 ً��فيكم، ,جعلتم �لمغر� كّله، ,�لمشرI �إلسالمي من بعد%، نا
تتلّظى عليكم ,جهّنم مفتَّحة 	بو�بها لكم. فال تقولو� خال بأسر بن 

بيلال �لعرين:
ففيِه �لعريُن  خال  تقولو�  	هاباال  �لَعريُن   �� ليٍث  	لُف 
ِغضابافاجمعو� كيَدكم ,�,عو� ِحماُ% 	ُْسد�ً  �لعريِن  عنَد   Cّ�

*   *   *
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-١٣٢-
بقّية من حديث �لجز�ئر

هل تر,نني 	خطأ= �لصو�� حين قطعت سلسلة كرياتي 
به،  �لذM كنت 	كتب  على �ألسلو�  	نشر مقاطع تد�ّ  ,	خذ= 
بعرضها  ,تفيد  �لمقاما=،   Fباختال �ألساليب   Fختال� ,على 
�لُقّر�b ,ُتريهم ُصَو��ً للحيا` �لتي كّنا نحياها قبل ثالثين 	, 	�بعين 

	, خمسين سنة؟
�لحيا`   ��لى جانب صو َمن لم يد�كها   `��لصو ليضع هذ% 
كّنا  لقد  ,شّرهما.  خيرهما   oفير بينهما   Crيو� ثم  يعيشها،  �لتي 
(في �لشا{ خاصة ,في 	كثر �لبالN عاّمة) ال نعيش ألنفسنا بل لنا 
,إلخو�ننا، إلخو�ننا في �لدين ,في �لعر,بة، فإC 	لّم بمصر َخْطب 
	, نزَلت بالعر�I ناrلة 	, 	صا� �لمغر� مصا� 	حّست Nمشق 
	لمه، فو�ست 	, سّلت 	, غضَبت فثا�= ,�حتّجت. 	ّما فلسطين 
فكانت قضّيتها قضّيتنا، ,كّنا نحن 	هلها كما كاC 	هلوها 	هلينا، ,ما 
ه عند �لعر�، ,في �لو�قع،  �لذM ُيبعد شمالي �لشا{ عن جنوبيه ,كلُّ

,على مدo �لتا�يخ �لطويل، كّله بلد ,�حد فيه شعب ,�حد؟
كانت هذ% مشاعر كّل قطر عربي، بل كّل صقع مسلم، ,لكن 
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��كًا.N� شّد بها �حساسًا ,لها	مشق كانت N
لقد بسطت 	مامي لّما هممت بطرI هذ� �لموضو� بعض ما 
كتبت فيه، فوجد= فيه 	كثر من ثالثمئة صفحة مطبوعة، ,مثلها 
	, ما هو قريب منها من �لصحف �لمنشو�`، ,قريب منها بل �بما 

N�r عليها مخطوطا=، منها صفحا= ُفقد= ,صفحا= َبقَيت.
,,جد= ُخطَبًا ,محاضر�= تزيد على �لمئة. ,	كثر �لخطب 
ما كتبتها (,ما 	شّد �آلC 	سفي ,حزني على 	ني ما كتبتها) بل كنت 
	فّكر فيها ,	�ّتب 	فكا�M، ثم 	كتب 	طر�F �ألفكا� ,عنا,ينها على 
بطاقة ال تزيد على حجم �لكّف 	حملها بيدM ,	نا على �لمنبر، 
 Mما �لذ Fعر	عد= �ليها لم  �فأنساها تا��= فال 	نظر فيها، ,�
كتبته فيها، ,	�o �لعنو�C ,ال 	كر ما كاC تحت هذ% �لعنو�C. ,منها 
ما ال 	ستطيع، صّدقوني، 	C 	فّك حر,فه فأعرF ما هو ألنني 	كتبها 

!Vبمثل خربشة �لدجا
هي  هذ%  �لطرM؟  �لطين  على   Vلدجا� 	قد�{   �?ثا �	يتم 	

�لخربشة �لتي كنت 	خربش بها حين 	ُِعّد �لمحاضر`.
*   *   *

�� N	C يصفو له هنه ,يجتمع 	 �,قد عّلمونا 	C �لكاتب �
فكر% يؤّ{ مر�بع �لجما� ,يقصد �لرياp ,حفافي �لِحياp، يستمتع 
باأل,��N ,�ألrها�، ,لكني لم ?خذ بهذ� �لذM عّلمونا ,ال ,جد= 
منه خير�ً. جّربته فوجدته يفّرI فكرM بدًال من 	C يجمعه ,يوrّعه 
 Cهني. لذلك كاعلى ما 	�o حولي بدًال من 	C يرّكز% على ما في 
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 Aخى �لنعا�	كثر ما 	كتب 	كتبه عندما 	ضطجع في �لفر�¦ ,قد 	
فأشعل  ,ينطلق،  �لفكر  يتيّقظ  هنالك  	جفاني،  ,	غلق  جسمي 
 =Nتمّد, 	طفأته  نفَد=   �فإ لي،  عرضت  فكر`   C,ّNأل  ��لنو
 �ألنا{، فتأتي فكر` 	خرo فأعوN �لى �لنو� فأشعله. تأتيني �ألفكا
مثلما ُتقبِل �ألمو�V على �لشاطئ، موجة بعد موجة، ,�� تو�لت 
,	بقى  عنه  	ستغني   C	 فإما  عيني،  من  �لنو{   �طا ,تعاقبت  علّي 
,	نا{،   ��ألفكا  Nطر	  C	  ,	 بعد% خامًال،   M�نها ,	قضي  ساهر�ً 
فإ� 	صبحت لم 	جد في هني منها شيئًا؛ كحلم كنَت مستغرقًا 
فيه فلما 	فقت تصّر{ �لحلم، 	, صو�` على لوحة �لر�ئي ُقطع عنها 

.��لتّيا� فلم يبق لها من ?ثا
,قد 	rعج هذ� r,جتي لّما جاb= �لّي من ِسّت ,	�بعين سنة 
فحّطم 	عصابها ,N�r 	,صابها، فحمَلت ,ساNتها ,فر�شها ,هبت 
تنا{ في غرفة 	خرo. ,�لحّق معها، فإCّ �لذM كنت 	صنعه مضطر�ً 
َيذهب بحلم �لحليم ,صبر �لصبو�، ,هو با� من 	بو�� �لتعذيب 
عند �لطغا` �لجّبا�ين، يمنعوC �لمعتَقل �لسجين من �لمنا{، حتى 
� �ستبّد به �لنعاA ,	خذ منه بمعاقد �ألجفاC تركو% ينا{ فعًال، �
فإ� �ستغرI في �لنو{ 	يقظو%. ,	نا 	سأ� �هللا 	C يغفر لي ما صنعت 

مع 	هلي.
فإ� قوَيت �لفكر` ,,ضحت لي ,ثبتت 	صولها في هني، 
تركتها ,نمت مطمئنًا ألنني �� صحو= ,جدتها قد �متّد= جذ,�ها 

,�ّتسق ساقها ,	,�َقت ,	ثمَر=.
تستغلق   ,	 ,	نا طالب  تستعصي علّي مسألة  كانت  ,طالما 
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علّي قضية ��نا قا�، فإ�	 قمت من 	لنو� �جد حّل 	لمسألة 
يدعونه  (	لذ)  	لِمحسا+  كهذ	  	لذهن   1� �لك  	لقضية.  �	نفتا5 
	لكمبيوتر)؛ تضع فيه 	ألصو? تم تتركه يعمل فيأتيك هو بما شئت 

.Gلفر�	من 
*   *   *

J�يت في كتبي 	لمطبوعة �ما بقي من مقاالتي 	لمنشوIJ �في 
	لمخطوQ من ��J	قي خطبًا �مقاال �محاضر	 �تعليقا، لو 
 Sال في جز Iكثير S	جز�نها ُجمعت كلها لكا1 منها كتا+ كبير، في �

�	حد، عنو	نه >	لعر+ �	لنضا? لالستقال?<.
 عشر	 بالجمع، ��قّل 	لجمع ثال\، ثم عشر	 ثم عشر	
ثالثة، فهذ^ تسعو1 مقالة عن نضا? سوJيا �لدّ) �كثر منها. �لقد 
كتبت نحو ثلثها، بل كتبت قريبًا من نصفها عن فلسطين. �قد قر�تم 
	لماضية بعض ما كتبت عن 	لجز	ئر، �قر�تم لي في  في 	لحلقة 
 ،bلحجا	عن � c	لعر	من قبل بعض ما كتبت عن  هذ^ 	لذكريا
��مامي مقالة كتبتها عن 	ليمن. �ّما 	لمقاال 	لتي كتبتها عن مصر 

فكثيرI جد	ً.
على  سنة  ثالثو1   مّر قد  بأنها  	آل1  	لجز	ئر  تحتفل 
	ستقاللها، فكا1 لي �1 �شاfJ �لو من بعيد بهذ	 	الحتفا? كما 
شاJكت بلساني �قلمي من بعيد في 	لنضا?، �1g كانت مشاJكتي 

قليلة ضئيلة �كانت لبنة �	حدI في هذ	 	لصر5 	لعظيم.
	لرئيس 	لزعيم شكر) 	لقّوتلي Jحمه 	هللا كا1 من 	لمناضلين 
ثائر	ً مع 	لثّو	J، �بقي مناضًال �هو Jئيس من 	لرkساS، �كّنا معشر 
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�لشبا� جنوN%، نأتمر بأمر% ,نمشي ,��b%. ,كانت لي -على لك- 
حظو` عند% ,�Nّلة عليه، ألنه �	o 	نه ال مطمع لي من �لصلة به، 
,	ني ليس لي طلب 	طلبه منه، ال 	طلب منصبًا ,ال ماًال. لذلك 
�	يت في عمله 	, في عمل حكومته  C� بّين له	 C	 يسمح لي Cكا
ما 	ظّنه مخالفًا للشر� 	, مجانبًا طريق �لحّق. ,كاC �لرجل مؤمنًا 
مقيمًا للفر�ئض مجتنبًا للكبائر، ,�C كاC �يمانه �يماC �لعو�ّ{، ال 

يخلو من بعض �لبد� ,بعض �أل,ها{.
لك  �لخطر.  مرحلة  من  كرياتي  في   Cآل� Nنو=  قد  ,	نا 
هب  ,َمن  بقي،   Mلذ� �لقليل  منهم  �جا�  عن  �لحّق  كر 	 	ني 
�لى �حمة �هللا بقي 	بنا�% 	, �خو�نه �لذين يريد, C	C تكوC هذ% 
 Cيحتملو ,ال   ،bللخلفا  bلشعر�� كمد�  مد�  قصائد  �لذكريا= 
نقد�ً ,لو كاC يسير�ً ,لو كاC حقًا. ,لقد ترNN= بين 	C 	سايرهم 
�ضيهم بعض �لرضا ,بين 	C 	قو� كلمة �لحّق ,ال 	بالي، فآثر= 	,
	C 	قو� كلمة �لحّق. ,	ستانا محمد كرN علي �حمة �هللا عليه لبث 
��pٍ عنه ُمِحّب له، فلما  bكثر من سّتين سنة ,جّل �لُقّر�	يكتب 
 Aعليه نصف �لنا �نشر مذّكر�ته ,تعّرp فيها لبعض �ألحياb 	ثا
,هاجمو% ,كتبو� عنه، ,من هؤالb �لذين كتبو� عنه �ألستا 	حمد 

	مين ,�ألستا �لزيا=.
	سبوعًا  	قا{  �هللا  �حمه  بك   Mشكر موضوعي:  �لى   Nعو	
,لقد   .Aلنا� كبير�ً حضر% ,جو%  �حتفاًال  لها  ثم جعل  للجز�ئر، 
هي  كانت  خطبتي   C� لقلت  �لخجل  ,لوال  فيه،  �لخطابة  ُكّلفت 
�لخطبة �لرئيسية، كما كانت خطبتي في >	سبو� �لتسلح<، ,�بما 

جاb حديثها.
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	C كنت  بعد  �تجاًال � يومئذ 	خطب  ,كنت قد شرعت من 
لّما  �لجز�ئر. ,لكن  �لخطبة تد,ينًا، ,��تجلت خطبتي عن   C,N	
فكتب   Cإلخو�� 	حد  تفضل  �لسو�ية  �إل�عة  من  �لحفلة  يعت ُ	
�لخطبة ,	هد�ها �لّي مكتوبة، ففرحت بها كأني 	ُعطيت بها عطّية، 
,تمّنيت لو 	C مثل هذ� �أل� �لكريم كتب 	مثالها من خطبي، 	, لو 
	C ُمحِسنًا ?خر يستخرV من 	شرطة �إل�عة ,�لر�ئي بعض 	حاNيثي 
>نو� ,هد�ية< ,>مسائل ,مشكال=<،  �الثَنين  برنامَجّي  في   Cآل�
شطر  له  ,	جعل  ,	صّححها  فأنّقحها  علّي  يعرضها  ثم  ,يكتبها 
�باحها �� هي طُبعت لبيعها، 	, Nعو= �هللا 	C يكوC له حّظ من 	

ثو�بها �� ُنشر= مّجانًا للثو��(١).
	نشر �آلC فقر�= من هذ% �لخطبة ألC فيها مثاًال ألسلوبي في 
 Iلشر�< bلخطب، ,ألنه لم يّطلع عليها ,�حد في �أللف من ُقّر��
�أل,سط< ,من كاC قد سمعها منهم قبل 	كثر من ثالثين سنة 	نسته 
مشاغله ,مطالب حياته ما كاC قد سمعه منها، ,ألC فيها ,صفًا 

لما كّنا فيه يومئذ ,صو��ً من حياتنا.
	كثر  �ستمر  بتصفيق   ��لجمهو �ستقبلني  لّما  	,لها  في  قلت 
من 	�بع Nقائق، ,	نا 	شير بيدM شاكر�ً ,مسّلمًا ,��جيًا ,قف هذ� 

�لتصفيق(٢):
______________________

(١) صنعُت لك في كتا� >فتا,o علي �لطنطا,M: �لجزb �لثاني<؛ 	خذ= 
	حاNيث من برنامَجي �إل�عة ,�لر�ئي هذين فكتبتها ,بّوبتها ,نشرتها. 

�جع �ليها هناz (مجاهد). bلكتا� فمن شا� �,لها قصة 	,Nعُتها صد
 Fسبو� �لجز�ئر<، ,هي في ?خر كتا� >هتا	(٢) �نظر مقالة >في �فتتا� 

�لمجد< (مجاهد).
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شكر�ً يا ساNتي ,عذ��ً، فإC هذ% �لتحّية �لنبيلة، هذ� �لتصفيق 
 Mألعصا� ,ُتطِلق �أليد� zينبعث من �لقلب هّز` حّب تحّر Mلذ�
 Aلتستحّق خطبة من تلك �لخطب �لعبقريا=، �لتي تبّد� نفوسًا بنفو
,تحّو� �لسامعين من حا� �لى حا�، ,تتالعب باألفئد` ,�لقلو�، 

,تسّعر �لد{ في �لعر,I، ,تصّب �لعز{ في �ألعصا�.
به  	ستحّق  ما   Mما عند �لليلة شيb من هذ�.   Mليس عند,
تحّيتكم، ال ألني شخت ,عجز= ,غاp بياني ,َكّل لساني، بل 
	مثا� هذ%  ُمنعت من  	نني  	ُشِهدكم على  يا ساNتي.  ُمنعت  ألني 

�لخطب.
ال تسرعو� بالعجب، بل فاسمعو� �لسبب. كاC �لفرنسيوC في 
كل مكاC من بالN �لشا{، ,كانو� هم �لساN` ,كانو� هم �لقاN`، لهم 
في كل �Nئر` مستشا� ,�لمستشا� هو �لحاكم، ,لهم في كل قرية 
جند، ,على كل 	ََكمة قلعة موّجهة مد�فعها �لينا ال �لى عدّ,نا، 
,كانت �لحكومة في ظاهرها مّنا ,لكنها في �لحقيقة معهم علينا، 
فكّنا نخطب ,نهجم على �لحكومة ,نثير �لشعب على �لفرنسيين، 

.Iيحملوننا على �ألعنا, Aفيصّفق لنا �لنا
فأُجِلَي �لفرنسيوC عن Nيا�نا، ,صا�= �لحكومة مّنا ,لنا، 
,صا� rعيمنا في �لنضا� �ئيَسنا في �لحكم، فلم يبَق لنا ما نخطب 

فيه، فامتنع علينا �لكال{ ,�نقطَعت 	��rقنا!
�لى  فلنمِش  �لشا{  شمالي  في  �لكال{  عن  ُمنعنا  لئن  فقلنا: 
 C,فكّنا نسّب غلو� ,نطعن على �لذين يأتمر .CN�جنوبيه، �لى �أل
 �,Nتصفيق �لمستمعين، فطر, Aبذلك �عجا� �لنا Mبأمر%، فنشتر
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غلو� ,حّر�,� �لبلد، فقطعو� 	��rقنا ,منعونا من �لكال{.
 bسو, �لحر{  على ضيق  نتكلم  فكّنا   ،rلحجا� �لى  فمشينا 
�لطرI فنجد من �لسامعين �لتقدير ,�إلكبا�، فوّسعو� حر{ �لمدينة 
حتى جعلو% ?ية في �إلبد��، ,,ضعو� ستمئة مليوC لير` إلصال� 
حر{ مّكة، ,لن تمّر �ّال سنو�= قليلة حتى ينشأ في مّكة حر{ جديد 
	,سع ,	بد� في بنائه من هذ� �لمسجد �لقديم. ,خدمو� �لحرَمين 
في هذ% �لسنو�= �أل�بع 	كثر مّما خدمه ملوz �لمسلمين جميعًا 
,شرعو�   Iلطر� ,,ّسعو�  مضت،  �لتي  عشر  �لثالثة   C,لقر� في 

باإلصال� �لشامل، فلم يُعد لنا مجا� �لمقا�.
فرحلنا �لى مصر، فكّنا نهمس في بعض �آل�C نسّب فا�,قًا 
 ،Cلك ميد�,ُنظِهر عو��ته ,نطعن على �إلنكليز، ,كاC لنا في 
فجا�,� فطرN,� فا�,قًا ,	لحقو� به �إلنكليز، ,فعلو� �ألفاعيل �لتي 

.Aمأل حديثها �لدنيا ,شغل �لنا
فأين نذهب ,ما� نقو�؟ ,هل يستطيع �ألNيب 	C يعيش بال 

	�N ,ال لساC؟
�لتسلح على هذ�  	سبو�  يو{  فيكم  قلت): ,قفت   C	 (�لى 
حتى  كالمي  	ُتِّم  تركتموني  فما  ّكركم، 	, 	ستحلفكم  �لمنبر 
بل  لتأخذ,�  ال  مقبلين  ,تد�فعتم  �لتبر�،   I,على صند تز�حمتم 
 C	 C,تحت �لمطر تنتظر Nلُتعطو�، ,,قفتم في �لطريق في هذ� �لبر

ُتفَتح لكم �ألبو�� لتدخلو� فُتعطو�، ,عملتم �لعجائب.
(�لى 	C قلت): لقد ?يتموني في 	سبو� �لتسّلح ,فضحتموني، 
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 Cيضًا فخّبر,ني من �آل	تفضحوني هذ% �لمر`  C	 C,كنتم تريد �فإ
� كاC �لمتعّلم � A�أل�يحكم من كالمي ,	ستريح. ,ما فائد` �لد
>	لف<  لكم  	قو�  كنت   ��, �لمعّلم؟  من  �ليه  ,	سبَق  به   Fَعر	
فتسبقوC فتقولوC >باb<، فأقو� >باb< فتقولوC >تاb<... ندعو Nمشق 
لإلضر�� فُتضِر� Nنيا �لعر� كلها من مر�كش �لى �لخليج، بل 

�لى باكستاC ,	ند,نيسيا، فال يبقى لكالمنا معنى!
 Nبغد�  ,	 �لقاهر`  في  �لليلة  مقامي   Cكا لو  قلت):   C	 (�لى 
 Cليو{، أل� �لجز�ئر  في  �لحيا`   `�في عرp صو مشّقة  لوجد= 
�لثاني.  �ّال ,جهها  �لقو{ هناz لم يجّربو� فرنسا ,لم يعرفو� منها 
�لُحّرية ,تتمّثل   �N	 يتمّثل فيه Mجهين: �لوجه �لذ, =�فرنسا 
 Mلفكر، ,�لوجه �لحقيقي �لذ� Cعيا	, Cلقانو� bفيه مباحث علما
قابَلتكم به في ميسلوC ثم في �لغوطة �لتي كانت خضر�b فجعلوها 

.bلدما� Iمن ُمهَر bحمر�
هانكم، 	 في  ,�نشر,� صو�تها   `��لثو في   Cكا ما  فاكر,� 
,كّبر,ها مئة مر` تر,� صو�` �لجز�ئر في هذ% �أليا{. 	عرpُ عليكم 
لوحة صغير` من لوحا= �لثو�` كنت كتبت فيها قّصة ُنشر= في 
مصر من ثماني ,عشرين سنة (ُنشر= في �لزهر�b سنة ١٩٢٨)، 

,لكني لن 	عرp �لقّصة بل �لحاNثة �لتي بنيتها عليها.
�لثو�`. ,بسيمة جّنة من  	,�خر  في  >َبّسيمة<  في  يومًا  كنت 
�لجناC في ,�MN بَرoN، هي جا�` لنبع �لفيجة �لذM يسقي Nمشق. 
شيخ  سبط   Mلجز�ئر� �لدين  ِعّز  �لبطل  �لشاّ�  �ألمير  فيها   Cكا,
�، ,كاC في عدN قليل من Nبطل �لجز�ئر �ألمير عبد �لقا, Nلجها�
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�لمجاهدين، فكانت تخرV له �لحملة �لضخمة من �لجنوN معها 
�لو�MN فيصيد جنوNها ,يهزمها  لهم فم  فيربط   ،Nلسال� ,�لعتا�
,يرNّها، فتعد, فرنسا على �لقرo �آلمنة تنتقم -لعجزها- منها، 
فتسوI �لُبر?b من 	هلها �لى �لمو= ,ُتذيقهم �لعذ�� قبله 	لو�نًا، 
,تهد{ �لبيو= ,تنهب �ألمو��... كّبر,� هذ% �لصو�` 	لف مر` تر,� 

	مامكم صو� �لجز�ئر �ليو{.
 .Cلزما� �ليو{ 	,عى مّنا يومئذ، لقد تقّد{ بها  لكن �لجز�ئر 
�C �لجز�ئر تقف صفًا ,�حد�ً، لقد �بت �ألحز�� كلها في >جبهة 

�لتحرير< ,�جتمَعت �لقوo كلها في جيش �لتحرير.
 b��,, منها   N�, كل  ,في  بّسيمة،   MNكو�  N�, مئة   �,�تصّو
كّل صخر` فيها مجاهد,C من جيش �لتحرير. في كل مكاC، في 
�لوعو� ,في 	صالN �لجبا�، يعيشوC مع �لصخر حيث ال تصبر 
ْقر �لمخنَّثين ِمّمن قذفت  ِجما� �لَفال ,,حو¦ �لبيد، فكيف بالشُّ
 Fلكنهم ال ير,نهم، كاألُسد تعر, �حانا= با�يس يضربهم �لثو�
	نها في ?جامها ,لكن َمن ير�ها؟ ال ألنها تخاF فتهر� بل ألنها 

ُتخاF فُيهَر� منها.
لقد عرفنا هذ� 	يا{ �لثو�` �لسو�ية، يو{ كانت فرنسا ال تحكم 
 .��لثّو�  Mبأيد �لغوطة  مع  Nمشق  ,	كثُر  Nمشق،  بعض  على  �ّال 
 Mيز�,كاC في ,سط �لعقيبة حصن (�ستحكا{) فرنسي فيه ضابط با
كأنه   ,	 �لحيا`  في سجل  مطبعي  �جولته خطأ  Cكأ ناعم،  	شقر 
	نثى متخّفية في ثيا� �جل، 	ََحّب 	C يرo صو�` حسن �لخّر�� 
(	حد 	بطا� �لثو�`، �لذM كتبت عنه قّصة لم تتّم في مجّلة >�لناقد< 
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سنة ١٩٣٠) فجاb% 	حد ظرفاb �لحّي بصو�` عنتر �لتي ُتعلَّق في 
 Cكالليل ,عينين تّتقد� ً�Nسو� o	�, `��لقهو�=، فلما نظر �لى �لصو
 C,�كعيَني �لصقر ,شا�َبين كسا�يَتي �لمركب (,كذلك كانو� يصّو
 %�حا� (�لديزنطا�يا) فُحمل من فو عنتر) �نخر� بطنه ,	صابه �لزُّ

�لى �لمستشفى.
كذلك -يا ساN`- يلقى هؤالb �لمجاهد,C مئا= �أللوF من 
جنوN �لمستعمرين، ,لذلك يتعاقب �لنصر فيهم ,تتو�لى �لهز�ئم 
�سًا جّيد�ً في حر,� �لهند �لصينية �لتي N على عدّ,هم. لقد تعّلمو�

نّكست 	عالَ{ فرنسا ,قضت على ما بقي من 	سطو�` بطولتها.
ينهز{ �لفرنسيوC في كّل معركة في �لجز�ئر، ,لكن �لبطولة 
�لفرنسية ال تنهز{! �لبطولة �لتي 	Nهشو� بها �لدنيا سنة ١٨٧٠ 	ما{ 
هتلر،  	ما{   ١٩٣٩ ,سنة  غليو{،  	ما{   ١٩١٤ ,سنة   ،z�بسما
�لسو�ية!   `��لثو ,	بطا�  �لخّر��  	ما{ حسن  ,بينهما سنة ١٩٢٥ 
�لمسالمين  �لمدنيين  ,على  �آلمنة،   oلقر� في  �لبطولة  هذ%  تبد, 
 �بنو�صيها �لغا  ً�Nمعقو zمن هنا Nألطفا�، ,تعو�, bعلى �لنسا,
ألنها �نتصَر= على �ألطفا�، ,ألنها ظفَر= بالنساb بنا� �لمد�فع 

,�لرشاشا=!
 Mتحت يد, .`Nهلها �با	 C,محو�ً ,ُيبيُد oلقر� Cنهم يمحو�
,صف لما جرo في قرية سكيكد` في �قليم �لمقلع في �لجز�ئر، 
جريد`  في  فرنسي  لكاتب  قر	ته  ,لكني   Mجز�ئر عربي  يكتبه  لم 
فرنسية؛ جاb هذ� �لصحفي �لفرنسي �لقرية عقب ضربها فلم يجد 
�لقلو�  نيا�  يقطع  نباحًا  تنبح  �لكال�  فيها حيًا ,�حد�ً، ,,جد 
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تبحث عن 	صحابها خال� �ألنقاp، ,لو �ستطاعت �لبكاb لبكت 
في هذ% �لمأسا` Nمًا.

لقد �ّقت قلو� �لكال� ,لم ترIّ قلو� �لمستعمرين، لقد 
صا�= �لكال� 	كثَر �نسانية من قو{ �,سو ,موّسه ,الما�تين.

ثم  �لقرية   Cفيطّوقو  ،oلقر� من  �نتقمو�  �نهزمو�  كّلما  �نهم 
يأخذ,C �لرجا� فيعّذبونهم (كما يفعل �ليو{ �ألنذ�� �لمسو� من 
جند ما ُيدعى بد,لة �سر�ئيل). يبتدعوC طرقًا في �لتعذيب ال تعرفها 
نسائهم  على   C,يعتد, ?بائهم  	ما{  �ألطفا�   Cيذبحو, �ألبالسة، 

	مامهم، ثم يقتلونهم جميعًا.
�لعالية  منجم  من  �لديناميت  من  	صابع   C,لمجاهد� 	خذ 
بين  (خناقة)  خصومة  ,كانت  	هلها.  ,	ُبيَد  كلها  �لقرية  فُدّمر= 
خّباr فرنسي ,�جل من �لعر� في قرية �بن غانم، فصّير,ها قضية 
كلها  �لقرية  فأبيد=  �لمستعمرين  �لى  بها  ,ُسِعي   ،Nجها,  `�ثو

بالمد�فع.
�لعر�  �بُنه سّتة من  ,ُقتل �ئيس �لشرطة في قسنطينة فقتل 
�لمستعمر`  �لسلطا=   =�فاختا �بعة، 	 ,جر�  �لرسمي  بالسال� 
ثالثة عشر من كبا� 	هل �لبلد، منهم �ألNيب �لمعر,F مدير جريد` 
>�لشعلة< ,عضو جمعية �لعلماb 	حمد �ضا حوحو ,منهم نو�� في 
�لمجلس �لبلدM، ,ساقوهم مشيًا �لى �لمعتقل. ثم �	,� 	C �العتقا� 

,�لتحقيق 	مر متِعب فقتلوهم جميعًا بال محاكمة ,ال تحقيق!
يا ساNتي، �C �لمصائب حينما تكبر يعجز �لفكر عن تصّو�ها، 
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هانكم 	 في  تعرضو�  فال   ��ألخبا هذ%  بكم  تمّر   C	 	خشى  ,	نا 
� من �لد,� فتصيح �لمر	` ,يبكي �N للّص ينز� على� C� .تفاصيلها
 Fلغر� من  غرفة  في  تشّب   ��لنا  C�,  ،Cلجير�� ,يرتا�  �لطفل 
فيضطر� �لحّي ,ُتزلَز� �لمنطقة كلها، ,ما هي �ّال نا� تنطفئ 	, 

لّص ينهز{.
فتصّو�,� ما يصيب هؤالb �لناA حينما تفاجئهم ,سط �لليل 
 =ُ��,�لطيا  ،p��أل بهم   Vّتر �لمد�فُع  �هم ,N في   Cمنو? ,هم 
�هم ,�لجند ,N سط, =�تصّب عليهم �لحمم، ,�لدّبابا= قد صا
قد Nخلو� بسالحهم �لى غرF نومهم، فيطيش �لرجل عن 	هله 
,ُيقَتل �أل� 	ما{ بناته، ,ُينا� من �لبنت بحضر` 	بيها ,�لمر	` بعين 

r,جها.
,�C هر� �لمرb لحقه �لمو=. ,	ين �لمهر� من �لنا� ,قد 
تفّتَحت 	بو�بها من كل جانب؟ ,�C 	فلت ,لد من �لمو= عا¦ 
باليتم حيا` ليست خير�ً من �لمو=، ,�C نَجت �مر	` عاشت تتجّر� 
حزنها على r,جها ,,لدها، ,قاست مر��` �لحاجة ,�ّ �لسؤ��.

هذ� ما يجرM �ليو{ في �لجز�ئر.
لقد ُسّن فيها قانوC فاجر، لو صد� مثله عن جنكيز 	, عن 
قبائل �لهوC في لك �لزمن �لبعيد لقا� �لتا�يخ: �نهم تأّخر,� عن 
 ،Cلفرنسيو� %�rمانهم ,�نحّطو� عن �تبة 	مثالهم، فكيف ,قد 	صد
	حفاN من ناN,� بحّرية �لمساكين في قرC �لعشرين؟ قانوC يسو¤ 
لجنوN فرنسا، حتى �ألخال� منهم (�لفرقة �ألجنبية) �لذين هم حثالة 
كّل 	مة، 	C يدخلو� ما شا�,� من �لد,� فيما شا�,� من ساعا= 
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�لليل 	, �لنها�، فجأ` بال �نذ��، بحّجة �لتفتيش عن �لمجاهدين. 
,تصّو�,� ما يكوC من سرقا= ,ما يكوC من فجو�. ,نحن �لعر� 
 ،pبالعر Aلكن ال نصبر على �لمسا, bقد نصبر على كل شي
,هذ% حقيقة ال تفهمها فرنسا ألنه ليس في لغة فرنسا كلمة ُتترَجم 

.pعر�	ألنهم ليس لهم  ،pبها كلمة �لعر
فهل تستطيعو C	C تأكلو� ,تشربو�، ,تلهو� ,تلعبو�، ,تغّنو� 
 Cكا لو  �ألهو��؟  يقاسوC هذ%  �لجز�ئر  في  ,�خو�نكم  ,تطربو�، 
في �لطريق قّطة تموb من �أللم 	, كاC عند �لجير�C عامل يضر� 
بالمطرقة لما قد�تم على �لمنا{. 	فتناموC ,في �لجز�ئر �خو` لكم 
يهتفوC بكم ,ينتظر,C �لعوC منكم؟ 	تناموC ,�لمد�فع تضر� من 

حولكم؟
�C في �لجز�ئر �خو` لكم يعيشوC في �لمو= ,يموتوC في 

�لحيا`.
 C	 يد�ال 	�يد 	C تنشر,� �لمناNيل ,تستدّ�,� �لدمو�، ,ال 	
تصّعد,� �لزفر�= ,تنفثو� �آلها=. ال، فليس �خو�نكم هناz هلكى 
�نهم   .Nلمد�  Cيطلبو 	بطا�  �هللا  بل هم بحمد  �لدمع،   C,يسَتْجد
	قوياb باهللا ثم بكم، فإC نصرتموهم �ليو{ بأمو�لكم طّهر,� �لجز�ئر 
 Aثم جا�,� يعينونكم على تطهير �لقد ،�من 	�جاA �الستعما

من نجس �سر�ئيل.
�C فرنسا تعرفهم ,تعرF بطولتهم؛ �C كّل نصر نالته فرنسا 
خال� �لقرC �لذM مضى من صنع 	يديهم هم، ,هذ% حقيقة ُيِقّر 
 �بها تا�يخ فرنسا. �C معركة >�لماْ�C< �لتي يجعلها �لفرنسيوC مد�
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.Cلجز�ئريو� Nكرهم �نما كسبها �لجنو �فخرهم ,مسا
�ألخير`  �لحر�  هذ%  في   Cلجز�ئريو�  Cكا قلت):   C	 (�لى 
في فم �لمدفع ,كانو� في ,جه �لنا�، ,بذلو� لقضية �لحلفاb ما  لم 
يبذ� مثَله شعب. �نهم تدّ�بو� في جيش فرنسا، ,لكن ليس لفرنسا 
�بع , مليونًا  Nفعو�  ما  �لتد�يب.  	جر`  Nفعو�  فقد  فضل  عليهم 
�,� بشرية سيق  Cبع مليو�مليوC فرنك، ال يا ساN`، بل مليونًا ,
 Cجل فرنسا. لقد جا�,� �ليو{ يتقاضو	هاقها جبر�ً من rصحابها إل	

بعض هذ� �لدين.
�C �لفرنسيين يخشوC �لمجاهدين ألنهم عرفوهم، ,نحن لم 

نُعد نخشى فرنسا ألننا عرفناها! 
تناNيكم:  �لجز�ئر  �لجز�ئر<.  >	سبو�  هذ�  �لشا{،  	هل  يا 
نير�نهم  	عد��% ,تلّقَفته  به  نفد= خيرته ,	حا�   Mلذ� �لمجاهد 
يسقط ,هو يهتف بكم ,يناNيكم. �لمر	` �لتي 	��N,ها على �لَخنا 
,	َبت �ّال �لعفاF ,فقد= من حولها �لنصير تفّكر فيكم ,تناNيكم. 
�لطفل �لذM خرV من �لمأسا` ,حيد�ً قد نجا بأعجوبة من 	عاجيب 
 o��لصحا ُحُجب   b��, من  يد%  ,يمّد  جائعًا  يتعّثر  يمشي   ��لقد

,�لبيد يناNيكم.
تناNيكم  �لعر,بة  �لمستقبل.  ,?ما�  �لماضي   Nمجا	 تناNيكم 
,�لسما,�=،   p�,�أل �ليها   Cتتوّجهو �لتي  ,�لكعبة  ,�ألُُخّو`، 
يستعبدها   C	  N��	 �لتي  �لُحّر`   p��أل  bند�  .bلند�� فاسمعو� 
 bند� ،Cيعد, عليه �لظالمو Mلذ� Cلمصو� pلعر� bند� ،Cلظالمو�

�لدين ,�لفضيلة ,�لشرF ,�إلنسانية.
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�لغوطة  لضحايا   �,��ثأ  ،Cلميسلو  �,�فاثأ  ��لثأ  C�,	 هذ� 
,�لجبل، �ثأ�,� لدمشق �لتي ضربها هؤالb �لمستعمر,C بالمد�فع 

مرتين في �بع قرC فدّمر,� 	جمل 	حيائها ,قتلو� rهر` 	بنائها.
,بعد يا 	يها �لساN`، فلقد �فتتحت هذ� �لحديث بذكر �ألمير 
 �Nختمه بذكر جّد% �ألمير عبد �لقا	فدعوني  ،Mعّز �لدين �لجز�ئر
�لجز�ئرM، هذ� �لمجاهد �لبطل �لذM بسط يديه على �لجز�ئر خمس 
عشر` سنة يحكمها ,حد%، بيٍد تحمل �لمصحف ,تؤّسس على 
�لتقوo �لحكومة �لُحّر` �لعاNلة، ,يٍد تحمل �لمسدA ,تدفع عن 
 Aسا	لخيانة في � Aلمعتدية �لظالمة. فلّما نخر سو� oلُقو� Nلبال�
مصحفه  يسّلم   C	 على   %,N��	 �لهدنة  �لى  ,�ضطُّر  �لصر�  هذ� 
,مسدسه، ,كاC 	بد�ً يصحب مصحفه ال يفا�I جيبه 	, خيمته، 
,كاC 	بد�ً يحمل مسدسه ال ُينِزله عن عاتقه، فأبى 	C يسّلم سالحه 
 C,�,قا�: لن 	�N �لمعّلمين في فرنسا يقولوC لتالميذهم ,هم يز,

.�Nعبد �لقا Aلمتحف: �نظر,�، هذ� هو مسد�
فلم  بهما  لتحظى  �لنفائس  �لفرنسية  �لمتاحف  ,بذلت 
تصل �ليهما، ,لكني 	نا ,صلت �ليهما. هذ� هو مصحف �ألمير 
�، هذ� �لذM كانت تنطلق Nألمير عبد �لقا� Aهذ� مسد, �Nعبد �لقا
�لرصاصة منه فتنفتح من بعدها عشر�= �آلالF من �لبناIN، في 
تلك �لمعا�z �لطاحنة �لتي ال يز�� �لتا�يخ مشد,هًا من خبرها، 
هذ� �لذM 	بى �ألمير 	C يسّلمه لفرنسا يسّلمه حفيد% �ألمير سعيد 

ألسبو� �لجز�ئر.
لّما شرفني فخامة �لرئيس فكّلفني �لكال{ في هذ� �الحتفا� 
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فّكر= في شيb له قيمة معنوية 	فاجئ به �لناA لُيطَر� للمز�يد` (ال 
لليانصيب، فاليانصيب حر�{ قطعًا). فقصد= �ألمير سعيد�ً ففتح 
� ,خّيرني 	C 	حمل منها Nمخلفا= جد% �ألمير عبد �لقا I,لي صند

ما 	شاb، فحملت �لمصحف ,�لمسدA ,جئت بهما.
 ��C �ألمير سعيد�ً ليس بالرجل �لغني، ,�ني 	قو� لكم -�
كاC يسمح- 	C 	مالكه مرهونة ,	نه يستطيع 	C يبيع هذ% �لمخلفا= 
�ألمير سعيد�ً  ,لكن  لير`،   Cمليو بنصف  �لفرنسية  �لمتاحف  �لى 
�لذM يتحرI شوقًا �لى �لذها� �لى �لجز�ئر ليجاهد مع �لمجاهدين 
,هو �بن ثمانين، ال يبيع مخلفا= جّد% لفرنسا ,لو Nفعت له فيها 

عشر` ماليين. لقد تبر� بهما �ألمير سعيد ألسبو� �لجز�ئر.
,لو كانت هذ% �لحفلة للتبر� الفتتحت �لمز�يد` �آلC، ,لكن 
�للجنة لم تَر �لتبر� في �لحفلة، لذلك 	ضعهما بين يديها، ,	�جو 
	C ينتهي بهما �لطريق �لى يد 	مينة ال يتسّرباC منها �لى بلد 	جنبي، 
�ليهم   Cُيهَديا �لتحرير،  قاN` جيش  �لى   ,	 �لى متحف عربي  بل 
ليطلقو� ?خر طلقة ,��b �الستعما� �لر�حل بالمسدA �لذM 	ُطلقت 

منه 	,� طلقة في ,جه �الستعما� �لد�خل.
*   *   *
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-١٣٣-
كريا= فلسطينية

مسافر حّدN غايته من �لسفر ,عرF طريقه �ليها، ,تزّ,N له 
N�r% ,هّيأ عتاN%، ,مشى فنز� منزًال يستريح فيه، فأعجبه منظر% 
��قه جماله فبا= فيه ليلة، فلما 	صبح ,هّم بالمسير قالو�: �C ها ,
 ،Cنه �ّال يوما,N لم يبَق, Cمن كل مكا Aهنا مهرجانًا يأتيه �لنا
	فتسير ,تد� �لمهرجاC ,	نت في �لمكاC؟ 	ال تمشي �ليه فتز,�%؟ 
 zمامك بلد�ً قريبًا ال ُيتَر	 C� :مع �لسفر قالو�r	, قا�: بلى. فلما �نتهى
مثله ,هو مقصوN من بعيد، فكيف بك ,	نت منه قريب، 	فيصّح 

عند z	C تمشي ,ال تر�%؟ قا�: ال، ال يصّح، فلنبَق حتى نر�%.

,ما ��r يقصد بلد�ً بعد بلد، ,ليَست هذ% �لبالN على طريقه 
,�لمشُي �ليها ُيطيل عليه �لطريق ,ينأo به عن �لغاية.

لكم �لمسافر، ,	نا ,�قف �آلC حائر؛ �C مضيت  `Nنا يا سا	
,قطعت  �لموضو�  ,حد`  	ضعت  �لسنين  مع  كرياتي   Nسر في 
	,صا� �لحو��N، ,فعلت ما فعل شيخ �لمؤّ�خين �بن جرير ,من 
�لسنين.  على  تا�يخه  �ّتب  من  ,كل  كثير  ,�بن  �ألثير  �بن  بعد% 
,َمن ��عى �لموضوعا= ,جمع 	طر�F �لحاNثا= مشى في طريق 
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	لساعي  �لكن   .�	لمر� 	لصفا  بين  يسعى  	لتا�يخ ��جع، كمن 
يؤّ�/ عبا� �يرجو عليها (جر	ً، �هذ	 يذ�% 	لطريق بال !	� �ال 

�فيق �ال (جر �ال تعويض!
فقد  	لقضا8،  في  عملي  عن  	لكال:  (كمل   <) علّي  كا> 
مع  �مشيت  حديثها،  بقّية  تنتظر�>  �مشق  محكمة  في  تركتكم 
	لذين كتبو	 عن 	أل�J في بال� 	لعرJ قبل نصف قر>، �حلت 
 Lالحتفا	 Mجد� Mفلما عد ،N> �فا	لى تطوO !لحجا	معهم من 
بذكرS 	لنضاL في 	لجز	ئر فتكلمت عن 	لجز	ئر. �	ليو: هو يو: 
	لتضامن مع شعب فلسطين �	لصحف �(صحابها �ُكّتابها يكتبو> 
عنها؟  (تكّلم  �ال  	ليو:  بهذ	  (مّر   <) (ستطيع  فهل  فلسطين،  عن 
ال متضامنًا مع شعبها كما يفعل 	لبعيد�> عنها، فأنا 	لضامن �(نا 
 <) بلد/ كما  Oنها  	لشا:،  	بن  	بن فلسطين ألني  (نا  	لمضمو>، 

�مشق بلد/.
*   *   *

	لقدN (قرO Jلى �مشق من نصف مد> سو�يا. �كما عّرفني 
لنا   �(ساتذ مشايخ   Jلمغر	� (ليبيا)  �طر	بلس  �تونس  بالجز	ئر 
منها، (حببناهم فأحببنا 	لبال� 	لتي (خرَجتهم �كانت Oليها نسبتهم، 
فلقد حّبب Oلّي فلسطين (�Lَ 	ألمر (ساتذ �مشايخ �Oخو	> لنا من 

فلسطين.
�	لذ/  بعض حديثه،  مّر  	لذ/  	هللا)  (�حمه  كنعا>  حسني 
جا8نا معّلمًا سنة ١٩١٨ ثم صا� صديقًا ��	حد	ً من �فاe 	لعمر، 
 .Mصو Lجما� �هو من نو	�� 	لدهر ِطيَب قلٍب �صفا8َ حنجر
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,لقد سمعت من �ألصو�= ما يستعصي على �لحصر، فما ,جد= 
لّما كاC شابًا. ,كانت له  	حلى ,ال 	طرo ,ال 	عذ� من صوته 
 Fلم ُيحِسن �لعز, `��لقيثا معرفة قليلة بالموسيقى، يعزF على 
عليها. ,كاC 	شهر ,	قد� َمن يعّلم �ألناشيد �لمد�سية، ,�بما 	ّلفها 
وC ملّحنين: يأخذ مّما  ,لّحنها، 	M فعل ما يفعل كثير ِمّمن ُيسمَّ
لحنًا  فيجعلها  ترتيبها،  ,يبّد�  نسقها  يغّير  موسيقية  ُجَمًال  يحفظ 
جديد�ً 	, كالجديد ,يّدعي 	نه له. ,�بما عمد �لى لحن ال يعرفه 
�ّال قليل من �لناA فنسبه �لى نفسه، 	, �بما حفظه ثم نسي 	نه 
 MNبال MNنه له، كما فعل ملّحن نشيد >بال	نه لغير% فظّن 	حفظه ,

منا� �لهدo< �لذM 	حفظ لحنه من 	يا{ شبابي.
,حسني كنعاC 	ّ,� من عّلمني �إلنشاb �لعربي (,كّنا نتعّلم 
على عهد �ألتر�z �إلنشاb بالتركية)، ثم شر� يكتب، ,لقد كتب 
نفسه  من  حتى  يسخر  ساخر�ً  كاتبًا   Cكا, �لمقاال=،  من  مئا= 
هذ%  في  كثير�ً  عنه  تكّلمت  ,قد  عليه.  كانت  ,لو  �لنكتة   M,ير,

�لذكريا= ,سأعوN �لى �لكال{ عنه كثير�ً.
,مّمن هم في منزلة معّلمينا ثم صا�,� من rمالئنا في �لتد�يس 
�لدين.  في  �لمد�سية  �لكتب  مؤّلفي  من  ,هو  �لخّما¦،   Mهدr
�M ما هي (,نسأ� �هللا �لسالمة من N	 صابته ?فة لست	كانت قد ,
 Cيتنّفس منها، ,كا Cآلفا=) ففتحو� له في مقّد{ عنقه فتحة كا�
�� N	C يتكلم مّد �صبعه من 	 �يّتخذ له صد���ً صغير�ً يسترها، فإ

��b �لصد�� فسّدها.,
,من هم في منزلة مشايخنا من 	هل فلسطين �لشيخ سعيد 



٨٨

�لكرمي، �لعالم �ألNيب ,	,الN% كلهم 	Nباb: 	حمد شاكر صاحب 
>�لميز�C<، ,حسن �لكرمي �لذM كاC في ��عة لندC، ,عبد �لغني 
,عبد �لكريم (	بو سلمى)، ,هما �فيقاM في مكتب عنبر. ,�لشيخ 

عبد �هللا �لعلمي ,	,الN% كلهم 	طباb ,هم �خو�ننا.
 MNلها� عبد  �البتد�ئية  في  �لفلسطينيين  معّلمينا  من   Cكا,
	مّيز  كما   Mلغّز� من  �لنابلسي  من  �لخليلي  	مّيز  ,	نا  �لخليلي. 
�لحلبي من �لِحْمصي من �لحو��ني من لهجة كالمه، ,كما 	مّيز 

.MNلموصلي من �لبغد��, Mني من �لصعيد���إلسكند
,	حد  �لمؤّلف  �لعالم   ،`r,�N ِعّز`   �ألستا عرفت  ,مّمن 
مئة عا{.  	يا{ عن  توّفا% �هللا من   Mلذ� �لفلسطينية،  �لقضية   Cكا�	
 Nلنشاشيبي، ,لي معه صحبة طويلة، عرفته في �لشا{ عند كر�,
علي ,في مصر عند �لزيا=، ثم �تصل �لوNّ بيني ,بينه �لى 	C توّفي. 
�ياC باالA) في Nمشق، ,	) Iلشر� I,� معرفتي به في فند	كانت 
�فاI لنا، فلما , Cهبنا نسّلم عليه مع سعيد �ألفغاني ,حسني كنعا
� بنطاله (,�C كانت ال تكشف عن ��r	 يعقد C	 قد نسي Cينا% كا	�
شيb مّما ,��bها)، ,سمعنا لجهته �لعجيبة �لتي كاC يتفّرN بها، 

فضحكنا 	, كدنا. ثم ظهر لنا ,�سع �ّطالعه ,كثر` مر,ّياته.
موّجهًا   Cكا (,كأنه  �لصحيح<  >�إلسال{  كتابه   �	صد ,لّما 
ضّد ?� �لحسيني، لِما كاC بين �ألسرتين من �لنز��) ,جد= فيه 
ما ال يو�فق �إلسال{ �لصحيح، فنقدته نقد�ً قاسيًا جد�ً على طريقتنا 
في تلك �أليا{، �ّتباعًا لمذهب شيَخي �أل�N �لر�فعي ,�لعّقاN. ثم 
ندمت على �تبا� هذ� �ألسلو�، ,ندمت مر` 	خرo ألنني نشر= 
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هذ%  �نقشَعت  ثم  حبيش.   Nفؤ� عند   >Fلمكشو�< مجّلة  في   Nّلر�
�	يت فيه مز�يا َجّمة., bلصفا� Nلغمامة ,عا�

,هو 	,� َمن نظم من �لشعر ما يشبه هذ� �لمذهب �لجديد 
لك حين 	�� N	C يرثي شوقي فعجز , ،)C(شعر �لتفعيلة كما يقولو
عن نظم �لقصيد`، فجاb بشيb هو بين �لشعر ,�لنثر: 	بيا= موr,نة 
 ��لبحو  =�< َسّماها  ,�حد`،  قافية  ,ال  ,�حد  بحر  يجمعها  ال 
� 	لقى محاضر` � Cسالة له عن شوقي. ,كا�,�لقو�في<، ,هي في 

��rّ,, ،I 	كثرها هد�يا., Nجو	طبعها ?َنق طبع على 
 Iحمه �هللا، ,قد سهرنا معه في �لفند�,كّنا في مصر يو{ ُتوّفي 
نبأ  بلَغنا  	صبحنا  فلما  ُمعافى،  حّي  ,هو  ,فا�قنا%  (�لكونتيننتا�) 

,فاته، ,حيد�ً � لم يكن له V,r ,ال ,لد.
*   *   *

	ما �لحاVّ 	مين �لحسيني �لمفتي فقد جمعني به �حمه �هللا 
َحّج سنة ١٣٩١هـ، ,كّنا معًا في فندI مصر. ,عرفته في مؤتمر 
 Fلصو��  Nمحمو محمد  �لشيخ  	خي  �ليه  	خذني   Mلذ�  Aلقد�
�حلُتها  �لتي  ,للرحلة  �لمؤتَمر،  ,لهذ�   Fللصو�,  .}١٩٥٤ سنة 
�لهند ,�لسند  فيها   =�r, p�فيها �بع محيط �أل بعد% فقطعت 
,سنغافو�` ,	ند,نيسيا، لهذ� كله حديث طويل سيأتي �C شاb �هللا 

عّما قريب.
 Fعر	به في مقالة ألنه  F ,مثل �لحاVّ 	مين �لحسيني ال ُيعرَّ
من 	C ُيعرFَّ، ,لكن 	كر ,�قعة ,�حد` لعلها 	�Nّ عليه من مقاال=. 
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,لّما كتب �ميل لوNفيغ (�أللماني �ليهوMN �لذM كاC هو ,	ند�يه 
مو�,� �لفرنسي 	قد� من �شتغل في هذ� �لعصر بتر�جم �لرجا�)، 
لما كتب لوNفيغ عن فولتير ما N�r على 	C 	خذ مشاهد من سيرته 
	حسبها كانت عشر`، عرضها عرضًا ,سرNها سر�Nً ,لم يعّلق عليها 

بشيb، ألنها تغني بسرNها عن �لتعليق عليها.
فلسطين  ضيا�  بعد  	مين   Vّلحا� على   Cلمتكلمو� َكُثر  لّما 
,�تهمو% -بالحّق 	, بالباطل- بأنه هو ,�لهيئة �لعربية �لعليا كانو� 
 �ألستا يومًا   Mعند  Cكا, �لضيا�،  هذ�  	سبا�  من  بتقصيرهم 
محمد كما� �لخطيب ,هو محا{ من 	برr �لعاملين في حقل �لدعو` 
�إلسالمية، له لساC ,له قلم ,يملك �لُحّجة ,�لبالغة �لتي يعرضها 
بها، 	�� N	C يلقى �لحاVّ 	مين، فأخذ= له ,لمن معه موعد�ً من 
ُيقا� عنه ,	C يسمعو�  �لحاVّ 	مين، على 	C يسمع منهم كّل ما 
� �لشيخ موسى �N كر فيمنه ما ُيجيب به. ,كاC �الجتما� كما 	
�M في �لمهاجرين في �N مو�جهة %��N حمه �هللا، ,كانت��لطويل 
Nمشق. فذهب �ألستا محمد ,هب معه �ألستا rهير �لشا,يش 
صاحب �لمكتب �إلسالمي ,	خي ناجي (,	نّبه -بالمناسبة- �لى 
	C يختلط �السماC: �سم ناجي �لطنطا,M �لشيخ �لذM كاC قاضيًا 
 oهنا من �حد Fلحّج ,�أل,قا� `��r, شرعي في �,هو �آلC مستشا
 Mلذ� �لشاّ�  ,�لممثل  �لمذيع   M,لطنطا� ,ناجي  ,عشرين سنة، 

يقيم 	يضًا هنا).
	قو� �نهم هبو� �ليه، ,لم 	هب معهم. ,	سمعو% كل ما يقا� 
ه من ُتَهم �ليه، صّرحو� به تصريحًا ما لّوحو� تلويحًا  عنه ,ما يوجَّ
,ال لّمحو� تلميحًا، ,هو صامت ال تتحّرz في ,جهه عضلة، مصٍغ 
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�ليهم ما 	عرp عنهم ,ال ضاI بهم، كأنهم يقّصوC عليه قّصة من 
قصص �ألّ,لين فهو يستمع �ليها بال �نفعا� ,ال غضب. ,مضت 
ساعة ,�بع �لساعة، حتى �� �نتهو� قا�: هل بقي شيb؟ قالو�: ال. 
,ما� بقي ,هم ما 	بقو� عليه؟ قا�: �سمعو�... ,طفق يعيد �لتهم كما 
 Cئًا مؤيَّد�ً بالبرهاNمنطقيًا ها ً�N��N,ها ,يرNّ عليها ,�حد` ,�حد`، ,	
مقّوoً بالدليل، فخرجو� ,هم يحملوC �لعجب منه ,�إلعجا� به، 

,صا�,� بعد لك معه ,كانو� من قبُل عليه.
,كذلك يمتلك �لكبا� 	عصابهم. ,سأحّدثكم عن ,�قعة مثلها 
لنو�� صفوM، �لزعيم �إلير�ني، مع �لرئيس �لشيشكلي على 	يا{ 

حكمه في �لشا{.
*   *   *

مر�= بفلسطين 	ّ,� مر` -كما حّدثتكم- لّما هبت �لى مصر 
سنة ١٩٢٨، ,,قفت بها في سفرتي �لثانية سنة ١٩٢٩ فز�= مع 
 Vتخّر Mلذ� F,فيقنا حسا{ �لدين �لقدسي (ناشر �لكتب �لمعر�
,ال  قاضيًا  يشتغل  لم  ,لكّنه  Nمشق  في   Iلحقو� كلية  في  قبلنا 
�لكتب ,نشرها، ,�لذM نشر%  بتحقيق  ?ثر �الشتغا�  محاميًا، بل 
�= معه 	كثر مدC فلسطين ,قابلت جماعة r (منها يمأل خز�نة كاملة
�نا% في �لقدA، ,هو r Mلذ� Mعيانها، منهم �لشيخ �لخالد	من 
�%، ,خالصة 	سماb كتبها ,مؤّلفيها �N صاحب �لمكتبة �لكبير` في
,�لمخطوطا= ,	مكنة ,جوNها في هنه، فكأCّ �لذM �ستوعبه هنه 
عن �لكتب مكتبة 	خرo بل مكتبا= مجموعة، ,هذ� �لذN Mهش 
منه �لدكتو� عبد �لوها� عز�{ �حمه �هللا، حتى كتب عن مجالسه 
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في >�لرسالة< مقاال= كثير`.
�= فيها فلسطين كانت لّما هبت �لى r لمر` �لثالثة �لتي�,
�` �لعد� �r, ,فَدتني	مصر سنة ١٩٤٥، ,�لر�بعة بعدها بقليل لّما 
 Cلعد� في �لقاهر` فأقمت فيها سنة، ,كا� `��r, مشق �لىN في
�` �لتشريع، ,حضر= بعض �N� في مصر) مكتب في M	لي فيها (
جلسا= �للجاC �لقانونية �لشرعية، ,عرفت �لرجل �لعالم �لقانوني 
�% في حّي �N توّثَقت �لصلة به في, M��لشيخ محمد فرV �لسنهو
 bعرفت جّلة من �لُقضا` ,�لعلما, .`��rلسيد` ,في مكتبه في �لو�
منهم �لمحّد� �لثقة ,�لكاتب �لبليغ �لشيخ 	حمد شاكر، 	ّما 	خو% 
عند خالي  �	يته  يو{  من  فعرفته ,صاNقته  �ألستا محموN شاكر 
ُمحّب �لدين في �لمطبعة �لسلفية في شا�� �الستئناF من 	كثر من 
خمسين سنة، ,جالسته عشر�= من �لمر�= في مصر عند خالي 
�% في مصر �لجديد` (�C صّح ما 	كر) ,في �N عند �لزيا= ,في,
�M في �لشا{ ,في مّكة هنا. ,هو �جل لم يبَق له في باَبته نظير. �N
 Iتفّر Iثم نفتر bنتصا,� تصاُ,� �ألعد�, �Nكّنا نصطد{ ,نتجا,

�ألصدقاb، ,	نا 	ُِحّبه ,	ُِجّله ,	عرF له فضله.
rيا��تي لفلسطين ال 	ستطيع 	C 	ُحصيها، ,كانت ?خر مر` 
�	يتها فيها سنة ١٩٤٧، ,كاC قد �ّتسع بنيانها ,�متّد= 	طر�فها. 
جديد`   bحيا	 فيه   �صا  Mلذ� حيفا  في  �لكرمل  جبل  ,صعد= 
,�متأل= �ألحياb بالبيو= �ألنيقة، ,كانت �لحافال= (�لباصا=) 
تصل �لى 	عال%. ,لكني لمست 	ثر �ليهوN في �لرجس �لذM بّثو% 
في 	�جائها، حتى �نني لّما هبت 	سأ� عن فندI مناسب قا� لي 
�لمسؤ,�: 	تريد فندقًا للنو{ 	{ لـ... ,	شا� بيد% �شا�` قرنها ببسمة 
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�كت ما تريد. قا�: تريد فندقًا ببنا= 	{ بال N	 من فيه. قلت: ما
بنا=؟ فتركته ,�نصرفت عنه ,حسبته يمز� معي 	, يسخر مني.

,لكني لّما ,لجت كثير�ً من �لفناN INخلتها ألختا� ,�حد�ً 
منها، �	يت بنا= جالسا= كأنهّن من نزيال= �لفندI، ,علمت 
بعُد 	ّنُهّن يهوNيا=، ثم خّبر,ني 	C من شاb 	شا� بيد% �لى ,�حد` 
منهّن �Nّ عليها كاتب �لفندI، فذهب معها نصف ساعة �لى غرفتها 

هَبت معه ليلة 	, بعض ليلة �لى غرفته. ,	
فيه   Iبيت في فند		 ُمعَلن ,عهر ظاهر! فما� 	صنع؟   bبغا
مومس ,	نا قاpٍ شرعي ,كاتب يدعو �لى �لدين ,�لعفاF؟ ,ُجلت 
مناسبًا  مكانًا  	جد  �لوقت حتى  	ضّيع  قلت:  �لقديمة،  �لبلد`  في 
,�لخضر  �لقمامة  	كو�{  �لخضر ,�	يت   Iبسو  =�فمر فيه.  	نز� 
�لبلدية؟  ,	ين  هذ�؟  ما  فسألت:   ،Cلمكا� تمأل  ��ئحتها  فاسد` 
 bية ,�لجديد` ,ُتهِمل �ألحياNليهو� bلبلدية تنظف �ألحيا� C� :قالو�
�إلسالمية، تدعها فال تلتفت �ليها. فقلت: 	ما في �لبلد علماb؟ 	ما 
فيه جمعيا= �سالمية ُتعنى باإلصال�؟ قالو�: بلى، هذ% �لجمعية 

�لخيرية.
في  	نا   �فإ ُسّلمًا  مّنا، فصعد=  قريب   Cلى مكا�  �,�,	شا
نمر  �لشيخ  منهم  عرفت   ،Cمجتمعو  bألعضا� فيها  مّتسعة  �حبة 
 `��لقذ� من  �	يت  ما  لهم  فوصفت  يعرفني.  لم  ,لكنه  �لخطيب 
�لمعنوية في �لفناIN ,�لقذ��` �لماNّية في �لسوI، ,حملت عليهم 
حملة منَكر`، ,نفثت ما في صد�M ,نّفست بذلك عن نفسي، 
,بد� لي 	نني 	,جعتهم بالكال{ فاعتذ�,� بأنهم ال يملكوC شيئًا، 
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كر,� �ليهوN ,�إلنكليز. ,
 Nينا%، ,هم �لذين جا�,� باليهو	� bكل بال A	�,�إلنكليز 

.Nليهو� Cكانو� يحمو,
قلت: هل يمنعكم �إلنكليز ,�ليهوN من 	C تنّبهو� �لناA �لى 
	C �لطهو� شطر �إليما, ،C	C �لنظافة من شأC �لمسلم، ,	�r� Cلة 
بضع   Cإليما�  Cأل  Cإليما� ُشَعب  من  �لساحة  من  �لقمامة  	كو�{ 
,سبعوC شعبة 	عالها شها `N	C ال �له �ّال �هللا ,	C محمد�ً �سو� 
 Cينّظف �لطريق يكو Mعن �لطريق؟ فالذ o�هللا ,	Nناها �ماطة �أل
متمّسكًا بهذ% �لشعبة من شعب �إليماC ,من يوسخها يكوC بعيد�ً 
يعنيكم   Mلذ�  C� قلت:  	نت؟  فمن  بنفسك،  عّرفنا  قالو�:  عنها. 
هو ما 	قو�، فإC كاC صحيحًا فاعملو� به ,ال يضّركم 	C تجهلو� 

�لقائل.
مرتين)  لك  قبل  لقيته  قد  (,كنت  نمر  �لشيخ  �لّي  فنظر 
 Cكا, ،%�� �لقاضي نز,�N لجلسة �لى� bهبنا بعد �نتهافعرفني. ثم 
في عما�` تحتها مقهى(١) �	يت فيه نساb جالسا=، فقلت: ,هل 
سؤ�لي  من  خجلو�  فكأنهم  �لمقاهي؟  في  عندكم   bلنسا� تجلس 
 bهؤال C	 ففهمت منهم ،=�,	حّبو� 	C يبتعد,� عن جو�بي، فأصر
 Cفي �لمقهى ليستلبَن شابًا غرير�ً يفسد Cيا= يقعدNلجالسا= يهو�
	خالقه ,Nينه. ,نظر= من �لشا�� فر	يت �جًال �قتر� من ,�حد` 
تقو{  �	يتها  ثم  عنه،  بعيد  ألنني  	سمعه  لم  كالمًا  فكّلمها  منهن 

,تمشي معه.
______________________

(١) مقهى كلمة فصيحة، من >	قهى< 	 M	�N{ شر� �لقهو`.
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	ميركا،  من  	خذ,%   Mلذ� بالسال�   :Nليهو� حا�َبنا  ,كذلك 
,بالرجا� �لذين جا�,هم من �,سيا، ,حا�بونا بالبنا=. سالحهم 

	نو�� ثالثة كلها فاجر` عاهر` �Nعر`.
 o	� 	نه   ١٩٤٨ حر�  في  يقاتل   Cكا  Mجند حّدثني  ,لقد 
��ً ينبعث منها �لرصا� على �لمقاتلين �لعر�، �N لبلد� Fفي طر
يهوNية، نفد=  �ّال مجند` ,�حد`  يلَق  فلم  باسل  فاقتحمها عربي 
يبَق عندها  خيرتها كانت تحمل �ّشاشًا تطلق �لرصا� منه فلم 
�صا�، فاستعمَلت سال� �ليهوN. ,سامحوني �C خبرتكم بما ,قع: 

.bليس تحته شي ��نها حّلت حز�{ بنطالها فأسقطته، فنظر فإ
,�لعر� تقو� في 	مثالها: >تجو� �لُحّر` ,ال تأكل بثدَييها<، 
�ليهوNية فتأكل من غير 	C تجو� بكل عضو فيها. ,يأتي َمن  	ّما 
Nيدنه �لتقليُد على طريقة �لقر,N، ,�ألخذ بكل جديد ,لو كاC شر�ً 
 C	, =مجند� bنجعل في جيشنا نسا C	 فيدعو   ،Nليهو�  %�مصد

نعّلمهّن فنوC �لقتا�!
�لقهو�=   C,يملؤ ,�لشبا�   �لما لما�؟!  ,يحكم؟   �لما
هل  �لبنا=؟  نجّند   �فلما �لسينما=،  	بو��  على   CحموNيز,
في  حتى   Iلُفّسا� سنن  �ّتبا�  هو   }	 لنا  فُتبُد,%  Nليل  من  عندكم 
�لدخو� �لى جحر �لضّب؟ ,يا ليته كاC ُجحر�ً سالمًا، ,لكنه جحر 

.=��ضّب َخِر� كما جاb في �لمأثو
*   *   *

C ضاعت فلسطين؟� �قد يقو� قائل: فلما
�C ضيا� فلسطين جريمة ستحكم فيها محكمة �لتا�يخ حين 



٩٦

تسقط قيوN �لمنافع ,�لمجامال= ,ُحُجب �لجهل ,�لغفلة ,ينكشف 
�لخفّي ,يفتضح �لمز,�؛ عندئذ يستطيع �لتا�يخ 	C يحّقق في هذ% 
على  عنها.  �لمسؤ,�   Nيحّد, مالبساتها  يكشف   C	, �ألحد�� 
 �� Mيو{ �لحسا� بين يَد Cهي �لتي تكو oلمحكمة �لكبر� C	
�أل�با�، يو{ ال تخفى عليه خافية، يو{ ال ينفع ما� ,ال بنوC ,ال 

.Cعو�	جند ,ال 
 Mُتجد �لعدN ال  كثر`  كانت   C�,  ،Nبالَعد  Cيكو �لنصر   C�
�C لم يكن معها �لُعَدN �لكافية. ,�لَعدN ,�لسال� ال ينفعاC� C لم 
يكن معهما �لعلم، ,هذ� كله ال يأتي �ّال بالما�. فهل ينقصنا نحن 
�لمسلمين �لعدN؟ نحن 	لف مليوC ,�ليهوN بضعة ماليين، لو 	ننا 
(,عفوكم عني �C جئت بمثا� بشع) لو 	C كل مسلم بصق بصقة 
�لنفخا=  نفخة ,ُجمعت هذ%  نفخ  	نه  ,لو  �لعاَلم،   Nيهو  Iألُغِر
ألطاَ�تهم، ,لو 	لقى عليهم كل ,�حد نعله �لقديم لماتو� ,Nُفنو� 

في قبر من �لنعا�!
�لمسلمين  عند  ما   Cكا  ��, ينقصنا،  ال   Nلعد�  Cكا  ��,
� كاC مجمو� �لعلماb من �, ،Nليهو� من �لسال� 	كثر مّما عند 
 ��, ،Nكثر مّما عند �ليهو	بالطبيعة ,علومها،  bلمسلمين، �لعلما�
 ،Nكثر مّما عند �ليهو	كّنا معشر �لمسلمين جميعًا نملك من �لما� 

فما �لذM ينقصنا؟
� كاC ال ينقصنا �لعدN ,ال ينقصنا �لما� ,ال ينقصنا �لسال� �
 C	 :Cينقصنا هو �إليما Mلذ� C� ينقصنا؟ Mال ينقصنا �لعلم، فما �لذ,
نكوC مع �هللا حتى يكوC �هللا معنا، 	C ُندخل �إلسال{ في �لمعركة، 
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فال نجعلها معركة �سترN�N �أل�p فقط ,ال نجعلها فلسطينية فقط 
,ال عربية فقط، بل نجعلها معركة �سالمية. �نها قضية �لمسلمين 

جميعًا ليست قضية �لعر� ,حدهم.
 Aلقد� �لمؤتمر �إلسالمي في  ,ستر,C حين 	حّدثكم عن 
 C	 إلسالمي� Iلمشر� Nكثر بال	ثر% �لى 	حلنا على ��لذM حضرته ,
قضية فلسطين يشركنا فيها كل مسلم، 	لف مليوC َيُمّد,C 	يديهم 
 ��, N,نهم؟  	يدينا  ,نقبض  عنهم   pُنعِر  �فلما معنا،  ليكونو� 
سمحتم لي قلت �آلC كلمة صغير` عن هذ� �لمؤتمر ثم �جعت 

�ليه �� جاb ,قت �لحديث عنه فتكّلمت بالتفصيل.
لقد كاC مؤتَمر�ً �سالميًا للنظر في نكبة فلسطين ,طريق �لعمل 
من  كلها،  �إلسال{   Nبال من   Nلوفو� عليه  َ,َفَد=  نصرتها،  على 
 Aٌبرلمانًا شعبيًا< مّثل كلَّ بلد فيه نا< Cند,نيسيا فكا	مّر�كش �لى 

من rعمائه ,من كبا� 	هله.
 �جاًال لهم صفة �سمية، كاألستا N,فَد= بعض �لبال	قد ,
مر�قبًا  �لعربية  �لد,�  من جامعة  �لذM حضر   Fلمنعم خّال� عبد 
,	,فَد=  �لسابق،  	ند,نيسيا  خا�جية  ,rير  سوبا�جو   �,�لدكتو
 	, هيئا= معر,فة، كاألستا يمّثلوC 	حز�بًا  �لد,� �جاًال  بعُض 
عّال� �لفاسي �ئيس حز� �الستقال� في �لمغر�، ,�ألستا �لشيخ 
 �إلبر�هيمي �ئيس جمعية �لعلماb �لمسلمين في �لجز�ئر، ,�ألستا
,�للو�b صالح  تونس،  في  �لقديم   ��لدستو �ئيس حز�  �لقليبي 
حر� باشا �لرئيس �لعاّ{ لجمعيا= �لشّباC �لمسلمين في مصر، 
فلسطين في   �نقا �ئيس جمعية   M,لزها� 	مجد  �لشيخ   ,�ألستا
,َنّو�� صفوM عن   ،Cير�� في  �لكاشاني  �لعر�I، ,مند,� عن 
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�لشيخ شامل  �ير�C، ,سعيد بك شامل حفيد  فد�ئّياC �سال{ في 
rعيم مسلمي �لقوقاr، ,�بن �لشيخ صاIN �لمجّدMN �لزعيم �لديني 

�ألفغاني ,,rير �ألفغاC في مصر.
�	o 	عضاb �لمؤتمر �لقدAَ ,ما حّل بها ,�لقرo �ألمامية ,
,مصابها ,شاهد,� ?ثا� �لمأسا` ,بقاياها، ,لم تكن قد هَبت هذ% 
 �نذ على  ,تحالفو�  فتقاسمو�  لك   �,	�  ،Nليهو�  Mيد	 �لى  كّلها 

	نفسهم للعمل لها.
للدعاية  لجنة  لجانًا ثالثًا، كانت �حد�ها  �لمؤتمر  ,�نتخب 
لفلسطين ,�لتعريف بقضّيتها، ,شّرفني �لمؤتَمر برياستها ,كّلفها 
	C تطوF �لعاَلم �إلسالمي تعّرF بفلسطين ,تدعو �لناA إلمد�Nها 

بالما�.
,�لشيخ   M,لزها� �لشيخ   :Iلعر�� من   Cثنا� خمسة:  ,كّنا 
�لصو�F، ,�ثناC من �لجز�ئر �لشيخ �إلبر�هيمي ,�ألستا �لفضيل 
 Fحمة �هللا �ّال �لشيخ �لصو���لو�تالني، ,	نا. هبو� جميعًا �لى 

مّد �هللا في عمر%، ,	نا 	حسن �هللا ختامي.
كر�تشي  من  مضطر�ً   Fلصّو�� �جع ,  ،Cلجز�ئريا�  �,�عتذ
لمصلحة �سالمية Nعته للرجو�، فبقيت مع 	ستانا �لجليل بركة 
�حمة �هللا عليه. ,كاC علينا 	C نجمع  M,مجد �لزها	لعصر، �لشيخ �
�لما�، ,لكنا خفنا 	C يقو� �لناA �ننا سرقنا 	, 	خذنا ألنفسنا فآثرنا 
للناA قضية فلسطين ,نصف  �لسالمة، ,جعلنا عملنا 	C نشر� 
�ها، ,	C نؤّلف �للجاC في كّل �,N	 عليهم pلهم مأساتها ,نعر

بلد لتجمع هي �لما� لها ,تبعثه مع 	مناb منها.
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,لقد 	لقيُت في هذ% �لرحلة �لتي ,صلنا بها �لى ?خر 	ند,نيسيا 
 (`�بالطّيا ,�حد`  مرحلة  �ّال  	ستر�ليا  ,بين  بيننا  يبَق  لم  (حيث 
,	مضينا فيها شهو��ً، 	لقيُت فيها ثالثًا ,	�بعين محاضر` ,خطبة 
عن فلسطين، ,عقد= ثمانية ,عشرين مؤتَمر�ً صحافيًا، ,شغلت 

بها سّت ��عا= ,	كثر من 	�بعمئة جريد` ,مجّلة.
,سيأتي �C شاb �هللا �لحديث �لمفّصل عن هذ% �لرحلة، ,لكْن 
 Cيهتّمو Cقو� �ننا ,جدنا �لمسلمين في كل مكا	 C	 Cآل� =N�	
	ننا جعلناها  �ّال  مّنا  ُيزِعجهم  �هتمامنا، ,ال  مثل  فلسطين  بقضية 
لكم  فما  �خرجو�  تفّضلو�  لهم:  قلنا  	ننا   M	 فقط؛  عربية  معركة 
,	نا)   Fلصو�� ,�لشيخ   M,لزها� (�لشيخ  قابلنا  فلما   !Cمكا معنا 
 pيومئذ (سنة ١٩٥٤) غال{ محمد، عّر Cلحاكَم �لعاّ{ بباكستا�
عربية  معركة  تجعلونها  كنتم   �� يقو�:  كأنه  عليه،  ,المنا  بهذ� 

فلما� جئتم �لينا؟
 Aلقد� �لحاكم.  فخامة  يا  له:  ,قلت  �لشيخين  فاستأنت 
مسرo محمد نبّينا ,نبّيكم، ,�لمسجد �ألقصى كاC �لقبلة �أل,لى 
لنا ,لكم، فالقضية قضّيتنا ,قضّيتكم يطالبنا بها ,يطالبكم �هللا �بنا 
�بكم. فَهْب 	C �لعر� قّصر,� 	, تقاعسو�، فهل ُينِجيكم عند �هللا ,

	C تفعلو� مثلهم؟
 ،bبالبكا صّدقوني لقد كاC كالمه �لذM 	جا� به ممز,جًا 

,كاN Cمع عينيه ينسا� على خديه، ,	جابنا �لى كل ما طلبنا.
لم ينته �لموضو� فعذ��ً، ,�لى حلقة ?تية �C شاb �هللا.

*   *   *
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-١٣٤-
شا�� Nيغو� ,سو�يا

�نتهت �آلC �لمقاال= �لتي نشرتها >�لشرI �أل,سط< في سير` 
 zسال	ترّقب نهايتها قاعد�ً على كرسي من 	يغو�، ,كنت N ��شا
فيها �لكهرباb �لمشحوC، 	نظر 	يسطر كاتبها تا�يخًا فيه �إلحاطة 
 Mبعين �لرضا �لتي ال ُتبد o{ هو شاعر عاشق ير	بجو�نب �لحّق، 

�لمسا,� ,ال تبصر �لعيو�؟
با�يس تحت سنابك خيو� �أللماC (	, تحت  لّما سقطَت 
 �كبا من   Aٌنا بكاها  حديثًا)  تعبير�ً  شئتم   C� مصفحاتها  N,�ليب 
	Nبائنا ,ُكّتابنا ,نسو� ما صنَعت بنا. 	نَستهم لّذ�ُ= كريا= لهم عن 
�لفو�تن من صباياها ,ما 	صابو� من �لمتع في مخا�N �لفو�سق من 
بغاياها، عّما حاI بإخو�نهم في �لشا{ ,في �لجز�ئر ,تونس ,ما 
,�الها. فكتبت ,كتب منصفوC 	حر�� من 	صدقائنا ,	لقموهم فيها 

حجر�ً، بل جمر�ً مّتقد�ً يسّد تلك �ألفو�% ,يوMN بتلك �ألقال{.
فهل ُتعاN �ليو{ قّصة �ألمس؟ 	لم يبلغك يا كاتَب هذ% �لمقاال= 
عن Nيغو� ما� صنع بنا؟ 	لم ُينبِئك 	حد عن 	عما� Nيغو� ,جماعة 
Nيغو� في بالNنا؟ قد يقو� قا��: لما� تحّط �Nئمًا على �لفرنسيين 
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�تنز! عليهم نقد�ً؟ تد��� لما��؟ ألنهم هدمو� ���نا، ألنهم قتلو� 
/بنا-نا، ألنهم سرقو� حّريتنا، ألنهم غلبونا على بلدنا.

لقالو�  بنا  صنعو�  ما  ُعشَر  بهم  /خر5  /مة  صنَعت  لو  ألنها 
/ضعاB ما قلنا نحن عنهم. ��لذ< كا� قبَل /� يأتي �يغو! كا� 

على بشاعته �فظاعته /هو� مّما �/ينا بعد /� جا-نا �يغو!.
*   *   *

كانت فرنسا في يوK من /يامها �لسو�، كا� يحكمها �أللما� 
يجوسو� �يا�ها يستعبد�� كبا�ها، كانو� هم مالكي /مرها، �لم 
يكن قد بقي للفرنسيين Qّال حكومة تعيش في ظّل �الحتال!، ��لة 
كانت عند ينبوT �لما- في قرية فيشي، /قامها �لشيخ �لكبير �لذ< 
كا� ما�يشا! فرنسا، فأنقذ منها ما �ستطاQ Tنقا�U �/بقى لها �سمًا 

.W�� على حكومة �لو كانت حكومة من
فسمعنا بأنه قاK جنر�! فرنسي شاXّ في بلد بعيد في Qفريقيا، 
في بر�[فيل في �لكونغو (كما كانت ُتسّمى) يحا�! /� يجمع بقايا 
�لجيش �لفرنسي، يستميل Qليه من �ستطاT من �لُقّو�� �يجمع حوله 
 Bمكانًا في صفو  Uلبلد لُيبقي  �ألفر��،  قد� على جمعه من  من 

�لحلفا-.
/ّما سو�يا فكانت مستقّلة �سمًا �لكنها كانت محكومة فعًال، 
ال من �لفرنسيين �حدهم بل من �لفرنسيين ��إلنكليز. �كا� �لر/< 
لممثل بريطانيا �لجنر�! سبير`، �لذ< كا� /خف علينا �/سهل 
ِمّمن عرفنا من جنر�الc �لفرنسيين. �كا� في قر��b نفسه كا�هًا 
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للفرنسيين يريد 	C يزيحهم عن كر�سي �لحكم في �لشا{ ,	C يحّل 
بريطانيا محّلهم فيها.

عند لك ,جد Nيغو� منفذ�ً ينفذ منه �لى سو�يا لُيعيد �ليها 
حكم �لفرنسيين، فتقّر� من 	هل �لبالN. ,كانت قد ظهَر= حركته 
,�شتّد ساعد% ,كّوC حوله جيشًا صغير�ً، ,لوال تشرشل ,�إلنكليز 
ما نجح ,ما كاC له جيش. ,لّما ما� ميز�C �لحر� ,�جَحت كّفة 
 C� �Nئمًا؛   Cيفعلو كما  Nيغو�،  بوجوههم عن  	عرضو�   bلحلفا�
هذ%  لهم  تبَق  لم   Cفإ ُ,Nّ ,صد�قة  منهم   Cكا لهم مصلحة  كانت 
�لمصلحة هَبت �لصد�قة ,هب �لُوNّ. ,فقد Nيغو� مكانه بينهم 
حتى �نهم لم َيْدعو% �لى �لمؤتمر�= �لتي عقدها �,rفلت ,تشرشل 

,ستالين في طهر�C ,في يالطا ,في بوتسد�{.
,	نا ال 	�يد هنا 	C 	سرN تا�يخًا، فالتا�يخ له مر�جع متوّفر` 
,فيه كتب كثير`، ,لكن 	كتب ما بقي في �كرتي من كريا= تلك 
�أليا{. كّنا نسمع 	C تشرشل كاC ُيِلّح على �لسو�يين لعقد معاهد` 
ُتبقي لفرنسا بعض �لمز�يا في �لشا{ ,ُتعيد �ليها جانبًا من سلطانها 
 Cكا, .(لُملك يخلعه� Aكّل من ال يسو,) لم ُتحِسن سياسته Mلذ�
�	سهم  �لوطنيوC سنة ١٩٤٣ ,على  �لشا{  في  �لحكم  �ستلم  قد 
شكرM بك �لقّوتلي، فرفض �قتر�� تشرشل ,لم يستِجب لضغطه 
في سو�يا ,في   (Cيقولو (كما  بمركز خاّ�  لفرنسا   Fيعتر ,لم 

.Cلبنا
�لواليا=  سياسة  ُيدير   Cكا  Mلذ� لر,rفلت   C	 ننسى  ,ال 
 .Cلبنا, �لفرنسي عن سماb سو�يا  �لَعَلم  ��rحة  في  	ثر�ً  �لمتحد` 
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 Fثو�� �هللا ,ال فعله حبًا بنا، فالد,� ال تعر bما فعل هذ� �بتغا
,مع  مصالحها  مع  تمشي  ,�نما  �لغر�{  ,ال  �لحب  سياساتها  في 

منافعها.
,لو هبت 	سرN كل ما 	صابنا من Nيغو� لر	ينا ما قبله بالنسبة 
�كت 	نا عهد �لعثمانيين خال� �لحر� N	 خّف منه. ,لقد	 Cليه كا�
�لعالمية �أل,لى، ثم عهد �لشريف فيصل بن �لحسين (�لملك فيصل 
,عهد   ،Cميسلو بعد  �لفرنسي  �الحتال�  ,عهد   ،(Iلعر�� ملك 
�لحكم �لوطني �سمًا �ألجنبي حقيقة، ,شهد= عهوN �النقالبا= 
� من عمل بها r,, ها�r, عليه Cلتي سّن سّنتها ,فتح طريقتها فكا�
حسني �لزعيم... ما �	ينا عهد�ً �ّال بكينا فيه منه ,بكينا بعد% عليه! 
لن 	عرp لذلك فأخرV من نطاI �لذكريا= �لى ميد�C �لتا�يخ، 
,لكن 	حّدثكم عن يو{ ,�حد من 	يا{ Nيغو� ,حكم Nيغو� ,هو 

يو{ �لبرلماC، يو{ �لمجلس �لنيابي في Nمشق. هل سمعتم به؟
	علم 	C جو�بكم هو: ال. 	عرF 	نكم لم تسمعو� به، ,ليَست 
�لمسلمين  عّلة  بل  �لعر�،  معشر  عّلتنا  ,لكنها  ,حدكم  عّلتكم 
 Cليس �لمسلمو	؟ �جميعًا؛ ال يكاN يحّس 	حٌد مّنا بآال{ 	خيه! ,لما
كالجسد �لو�حد �C تأّلم عضٌو منه نقلت 	عصاُ� �لِحّس �أللَم �لى 
سائر �ألعضاb؟ فهل 	صيب �لجسد �إلسالمي بشلل �ألعصا�؟ 
,عّلة 	خرo فينا: هي طيب قلوبنا. ,�بما كاC لطيب �لقلب �سم 
�لو�قع هو >�لغفلة<؛ فنحن -ألننا  ?خر، �سم 	صد, I	�Nّ على 
مغفلوC 	حيانًا- ننسى �سا�b= عدّ,نا �Cْ َبَسم في ,جوهنا 	, مسح 

على ��,سنا 	, قا� لنا: ?سف فال تؤ�خذ,ني.
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�Cْ َنسي �لفرN �إلساb` ,عفا عن �لمسيb مع �لمقد�` عليه فهذ� 
من نبيل �ألخالI ,كريم �لسالئق، ,لكن �C نسَيت �ألمة 	Cّ هذ� 
�لُجحر فيه ثعباC يلد¤ ,عاN= فأNخلت يدها فيه مطمئّنة �ليه فال؛ 

ألC �لرسو� عّلمنا >	C �لمؤمن ال ُيلَد¤ من ُجحر مّرتين<.
با�  تركَت  فما  �هللا،  �سو�  يا   Mسيد يا  عليك  �هللا  صّلى 
شّر �ّال حّذ�تنا منه ,ال طريق خير �ّال 	�شدتنا �ليه. �نك �لمعّلم 
�ألعظم، ,لكن 	كثرنا من 	غبياb �لتالميذ �لذين ال تنفعهم عظمة 
�لمعّلمين. لقد طالما لُدغنا من �لُجحر �لو�حد، ال مرتين �ثنتين بل 

عشر مر�=، ثم يعوN 	كثرنا ,يمّد,C 	يديهم �ليه!
�C يو{ �لبرلماC ,�حد من 	يا{ عهد Nيغو� فينا.

بالّتعريِس�حدo لياليِك فهيسي هيسي �لليلَة  َتْنعمي  ال 

>ِشْنِشَنة 	عِرُفها من 	خز{<... كما يقو� �لمثل، ,جرعة سّم 
�` �لكبير` �لتي شربناها كّلها مرَغمين من 	يدM قو{ �,سو ,�من �لقا
في  لُيِقّر,�  (rعمو�)   oلكبر� ثو�تهم   �,�ثا �لذين  من  ,المرتين، 

!Cينشر,� فيها �لسلم ,�ألما, Cإلنسا� Iحقو p��أل
*   *   *

�لنيابي  قبل 	C 	حّدثكم عن يو{ �لند,`، 	M يو{ �لمجلس 
من  ,عشر�=  عشر�=  	مثاله  ,عن  عنه  كتبت   Mلذ�  (Cلبرلما�)
�لصفحا=، 	ستأنكم 	C 	نقل �ليكم فقر�= من مقالة في مجّلة 
�لى  >كلمة  عنو�نها  �لزيا=)  صاحبها  على  �هللا  �حمة ) >�لرسالة< 
�لثامن  في   ��لذM صد �لرسالة   Nفي عد ُنشر=  Nيغو�<  �لجنر�� 
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عشر من شو�� سنة ١٣٦٤هـ، قلت في 	,لها(١):
 ��	يت في سينما Nيانا في �لقاهر` منذ شهو� جريد` �ألخبا
�لفرنسية تعرp صو��ً من �نهيا� 	لمانيا، فترo �لمهاجرين معهم 
�لنساb ,�لعجائز هائمين مشرNين، ثم تعرp منظر�ً مثله كاC في 
فيقو� بصو= خافت  �لمذيع  ,يعّقب  فرنسا.  �نهزَمت  يو{  فرنسا 
 MNلمد�ئن �لمخّربة ,�لذعر �لبا� oعدًال". ,تر Cفي �لكو C�" :هيب�
,�لدما� �لشامل، ثم تعرp مثل لك مّما كاC في فرنسا، ,يعّقب 

�لمذيع فيقو�: "�C في �لكوC عدًال".
نعم يا جنر��، �C في �لكوC عدًال.

,لكن قومكم ما �ستوفو� قسطهم من عد� �هللا، ,?ية لك 
,كنتم  خصومكم،  �حمكم , 	عد��كم  لكم  فبكى  	ُصبتم  	نكم 
عند �لناA ضحّية �لقو` �لعاتية ,شهد�b �لعد,�C �لمجر{، ,كنَت 
	نت تثير �لدنيا على �أللما C	C حا�بو� قومك، ,قوُمك هم 	علنو� 
�لحر� ,هم تقّدمو� �ليها ,هم -كما �Nّعو�- بنوها، قد ُغذ,� بلبانها 
�بو� في ميد�نها، فلما نَبَت �يشك ,ُ�Nّ عنك عدّ,z ,	غضى عنك ,
�لدهر �غضاb` نسيت كل ما كنت فيه ,ما كنت تقوله ,تخطب به، 
,	قبلت تجّر� سالحك فينا، فأخذتنا على ساعة غّر` بحر� ما 

نَتنا بها ,ال 	علنتها لنا، فسّخر= لقتالنا مد�فعك ,طيا��تك.?
,يا ليته كاC سالحك يا 	يها �لمحا�� �لظافر، ,لكنه سال� 
	ُعِطيَته عا�ّية لتحا�� به عدّ, صاحبه ,عدّ,z، فحا�بت به قومًا 

______________________
(١) ,�لمقالة في كتا� >هتاF �لمجد< (مجاهد).
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?منين. حا�بت -يا 	يها �لبطل- �لنساb في �لخد,� ,�ألطفا� في 
�لمد��A ,�لمرضى في �لمستشفيا=!

,ما هابك �لنساb مّنا ,ال �ألطفا� ,ال �لمرضى، ,ال �فعو� 
 Cلهم سال� ,كا Cفعه قومك حين كا� Mمثل �لعَلم �ألبيض �لذ
لهم خّط ماجينو، ألC لنا نحن من �يماننا حصنًا ال تهدمه قنابلك 

.z�,ال تحرقه نا

�` من خيا�. ّ�نني 	سرN عليك -يا جنر��- حقائق ما فيها 
 ،(Fفوتوغر�) لكن نقلتها ?لة �لتصوير, Cسمتها يد فنا�صو�` ما 
,�ئتمنته  �لعلم  فوقه  �فعت ,  bللو�� له  عقد=   Mلذ� �لجيش  هذ� 
على شرF فرنسا ,تا�يخها، قد 	هوo باللو�b ,طّو� بالعلم ,عبث 
باألمانة حين سطا بالمخاCr، فكّسر 	قفالها ,فتح 	بو�بها ,	خذ ما 
فيها. ,هذ� �لذM ,قع 	سرN% كما كاC ال 	تخيل ,ال 	تزّيد، ,لك 

.Nيا جنر�� فعل �للصو� ال عمل �لجنو

ثم عاN فأ,قد فيها �لنا�، 	حالها �لى جهّنم �لحمر�b لُيخفي 
باللهب �لسرقة، ,لك يا جنر�� صنع �لمجرمين ال �لمقاتلين.

ثم ,قف يترّبص، فكّلما 	قبل َمن يطفئ �لنا� ,ينقذ �ألطفا� 
�ما% فأصما%، ,هذ% حقائق 	سرNها ال خياال= 	تخيلها، ,لك 

عمل �لقتلة �لسّفاكين ال �ألبطا� �لمحا�بين.

جيشك يا جنر�� هاجم �لمستشفى �لوطني ,سّلط نا�% من 
	فو�% �شاشاته ,مد�فعه على �لجرحى ,�لمرضى، ,لم يقد� بعد 

لك �ّال على 	�بع ممّرضا= شو�ّ� (شاّبا=) 	خذهن >سبايا<!
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 Iحقو 	علنو�  َمن  سليل  يا  �لديمقر�طية،  �جل  يا  جيشك 
�إلنساC، هاجم مجلس �لنّو�� (�لبرلماC) ,فعل به �ألفاعيل: مّثل 
بقي  	طر�فًا، ,قد  بطونًا ,سمل عيونًا ,قطع  فبقر  تمثيًال  بُشرطته 
لك كله كما بقَيت �لدماb على جد��C �لبناb، �لذM هو ?ية في فّن 
�لعمر�C فجعلتمو% ?ية في �لخّسة ,�لعد,�C، فتعاَ� تَر �لدماb على 
 Cلبرلما� I,بو�به �لمخّلعة. لقد ,جد,� صند	نه �لمصّدعة ,��جد
 `Nلقيا�  ��N في  فا�غًا  لك  بعد  ,جد,%  �لما�،  فيه   Cكا  Mلذ�

�لفرنسية، ,هم (طبعًا) لم يسرقو%، ,لكن 	خذ,% ليحفظو%!

جيشك �مى قنابل �لطيا��= على �لسجوC حيث ال يملك 
من فيها Nفعًا ,ال منعًا، فصّير سجونهم مقابر لهم. ,�لمستشفى 
,منه  �لمد�فع،  فيها  قلعة  جيشك  جعله  جنر��،  يا   Mلعسكر�
	حرI سوI صا�,جا �لذM كاC على عهد �ألتر�z حّي �لبشو�= 
,�لبهو�= ,حّي كبا� �لموظفين ,كانت فيه �لد,� �ألنيقة �لغالية، 
 Cكا Cسة �لفرنسيسكا���ً. ,مد�N فأكل هذ� �لحريق ثالثًا ,تسعين
 =�,فيها �لرّشاشا= ُتطِلقها بأيديها �لناعما= �لر�هبا= �لمتبّتال= 

�لرحمة �لمسالما=!

نسخة �لتو��` �لتي ُسرقت من سنو�= (,هي 	قد{ نسخة في 
�لعاَلم) ,جَر= لها تلك �لمحاكمة �لمشهو�` ,ُقضي على طائفة 
	ين  جنر��  يا   M�تد هل  �لعقوبا=،  بأشد   bألبريا�  bألظنا� من 
�% بعد �N لفرنسي لما ُكبِست� �� �لمستشا�N جد=؟ ,جد= في,ُ
� ثمنها (في تلك �أليا{ 	M سنة ١٩٤٠) بنصف  �لحا�N، ,ُيقدَّ

مليوC فرنك!
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 Cجئتم به �لى �لمحكمة �لمختلطة أل Mلقاضي �لفرنسي �لذ�
ُقضاتنا (باNعائكم) ال ُيطمأCّ �لى علمهم ,نز�هتهم، هذ� �لقاضي 
 ،Aيقتل به �لنا Cّشا¦ كا� %��N لفرنسي (�لمسيو سير,) ُ,جد في�

,هو �لذM جيb به قاضيًا ليحاكم �لقتلة ,�لمجرمين!
 Cيا�,	) Iلشر� Iفي فند Cسيا كا,��C بطريا�z موسكو ,كّل 
 zقائد  A	بر �لعاصفة  هذ%  عصفت  يو{   ،�Nلحا� يو{   (Aباال
�لبشر  به  يعتّز  ما  كّل  �لقائد  هذ�  فنسي  �,جيه،  	,ليفا   Cلمجنو�
 p�من فضائلهم... لبث �لبطريا�z في �لملجأ �لمظلم تحت �أل
ليلة كاملة قا� لّما �نقضت: "لقد كنت في ستالينغر�N يو{ ضربها 
Nمشَق  قدَمت  ,لّما  �لليلة"!  �	يت  مّما  	شّد  �	يت  فما   ،Cأللما�
 ��	= ?ثا, VN,N `ئيس �لجامعة �ألمريكية في بير,= �لسيد�r,جُة 
�لعد,�C قالت: لقد ُقتل �بني �لوحيد في فرنسا فكاC يصّبر نفسي 
عنه 	نه ما= في سبيل �لحّق ,�إلنسانية، 	ما �آلC فو�طو� حزني 

!bبني ما= في سبيل ال شي� C	 يقنت	؛ لقد Mكمد,
� �لقلعة بعد �لحا�N بأيا{ لم 	ستطع ,r	 هبتيا جنر��، لّما 
	 C	Nنو منها من ��ئحة �لمو=. صّدقني فإنني 	شهد شهاN` حّق 
ال 	كتب قّصة من �لخيا�، تفو� هذ% �لر�ئحة من ?الF �لجثث، 
جثث �ألبرياb �لتي كانت باألمس �جاًال كر�مًا كانو� ملb �لدنيا حيا` 
,نشاطًا ,كانو� خر عائالتهم ,بالNهم، فصا�,�... صا�,� 	كو�مًا 

من �للحم �لعفن �لذM يؤM �لعين ,�ألنف.
لم ينُج من شّر جيشك ال �ألحياb ,ال �ألمو�=. لقد 	بصر= 
	َفئن  �َممها، ِ �لقنابل ,قذَفت  نبَشتها  قد   ً��قبو �لدحد��  تربة  في 
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عجز= عن حر� 	عد�ئك �ألقوياb جئت تحا�� موتانا؟
 Mلذ� �لعد�  من  	فهذ�  منه،  	كثر   Cكا, كله  لك   Cكا لقد 
تهتف به؟ ال يا جنر��، �C كلمة >�لعد�< 	كر{ من 	C تمّر على 
لساC مّر منه لك �ألمر �لهمجي �لوحشي بضر� Nمشق، Nمشق 
	قد{ مدينة عامر` على ,جه �أل�p بال �ستثناb، ,كد= 	قو� بأنها 
	جملها. �C �لفم �لذM ينطق بكلمة �لعد,�C ال يمكن 	C تسمع منه 

.Cكلمة �لعد� ,�لحّق ,�إلحسا
,لكن في �لكوC عدًال. نحن نقولها �آلC�, ،C من عد� �هللا 
	Cْ جعل صبرنا نعمة علينا ,عد,�َنكم ,باًال عليكم، ,قد �نتهت 

�بحتم؟ ��بحنا ,ما ��لر,�ية ,	ُسد� �لستا�، فتعاَ� ننظر ما
*   *   *

�لى ?خر �لمقالة، فالمقالة طويلة ,ال 	حّب 	C 	عيدها هنا 
كلها. 	Nعها ألعطيكم صو�` عّما كاC، 	خالف طريقتي �لتي سر= 
عليها في كرياتي �لى �آلC، 	نقل لكم صفحة لم 	كتبها 	نا ,لكن 
��b سو�يا r, ئاسة�كتبها خالد بك �لعظم �جل �لد,لة �لذM ,لي 
مر�=، فاسمعو� منه ما يّتسع مجا� هذ% �لحلقة لنشر% منها. قا�:

�لى  هبت   ١٩٤٥ سنة  (مايو)   �	يا  ٢٩  bلثالثا� يو{  ,في 
�لند,` �لنيابية لحضو� �الجتما� �لمقّر� عقد% في �لساعة �لر�بعة، 
,�نتظر= مع لفيف من �لنّو�� قر� �لجرA �يذ�نًا باكتما� �لنَِّصا� 

لعقد �لجلسة، ,لكن �ألكثرية لم تكن قد حضر=.
�لى  ,سرنا  �الجتما�   Cبإمكا �ألمل  فقطعنا  قا�):   C	 (�لى 
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�ئيس  نائب  �ألخبا�. ,جدنا  �لحكومة) الستطال�  (قصر  �لسر�يا 
��b جالسًا في بهو �لرياسة ,حوله بعض �لنّو�� ,�لموظفين، rلو�
,بد	 �لسيد جميل مرN{ ُيدلي بآخر ما لديه من �ألخبا� ,�لنّو�� 
سمعنا  تمامًا  �لساNسة  �لساعة  ,في  عمله.  يجب  فيما  يناقشونه 
 ،��لمصد لمعرفة  �لشرفة  �لى  ,خرجنا  نا�ية،  طلقا=  	صو�= 
لنّتقي  �لبهو  �لى  فعدنا  مزعج  بشكل  �لرصا�  	rيز  ,�شتّد 
 Cهَبت محا,ال= نائب �لرئيس (,كا�لرصاصا= �لطائشة، ,عبثًا 
 ،z��لرئيس فا�A �لخو�M) لالتصا� هاتفيًا بمو�قع �لشرطة ,�لدَ

 كانت �لخطو� �لهاتفية مقطوعة.�
,بعد مّد` جاbنا َمن ُيخبرنا بأC �لجنوN �إلفرنسيين �لمر�بطين 
	ما{ مركز �ياسة 	�كاC �لجيش �إلفرنسي طلبو� من حرA �لمجلس 
�لنيابي (,�أل�كاC كاC مقابًال للمجلس �لنيابي) 	C يصطّفو� لتحّية 
 Aفض �لحر��لعَلم �لفرنسي في موعد �نز�له، فما كاC منهم تجا% 
 Aلرصا� عليهم، فقابلهم �لحر� Iبد�,� بإطال C	 هذ� �لطلب �ّال
بالمثل. ,لكنهم ما لبثو� 	C هجمو� على �لمجلس ,Nخلو% عنو`، 
بناية �لمجلس،  بحًا ,�ستولو� على  Aلحر� Nفر�	قتلو� جميع ,
,بعد% بد	 �طالI �لرصا� على �لسر�يا من �لجهة �لخلفية. ,علمنا 
بناية  جانب  �لى   Cلمر�بطو�  Cإلفرنسيو�  Nلجنو� هو   %�مصد  C	
 =��لهاتف �آللّي، ,�خترَقت هذ% �لرصاصا= نو�فذ �لسر�يا ,صا

تتساقط في �لممّر. 
,كاC �لليل قد 	�خى سد,له، ,�نقطع �لتّيا� �لكهربائي فبتنا 
 b��r, سّتة من �لنّو�� ,�لو	في �لظال{ �لد�مس، ,لجأ كّل خمسة 
من  �لد�خل  �لرصا�  من  بعيد   �جد� �لى  مستندين  غرفة  �لى 
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يكن  ,لم  قلقهم.  ,�شتّد  �لجميع  على  �لسكو=  ,خّيم  �لنو�فذ، 
�Nخل �لسر�يا �ّال سبعة من �جا� �لد�z (	M �لشرطة) سالحهم 
�لوحيد �لبناIN، فأمر نائب �لرئيس بإغالI 	بو�� �لسر�يا ,,ضع 

�لكر�سي ,�لمناضد خلفها.
��r, bمال�% غير rصبح �لموقف حرجًا للغاية، فرئيس �لو	,
 M	 غير كافية للدفا� عن Aين على �التصا� بأحد ,قو` �لحر�Nقا
هجو{ على �لسر�يا، ,كاC ضجيج �لرصا� يمأل 	�جاb �لمدينة. 
,بهبو� �لظال{ تضاعف �لرعب، ,كاC �لجميع يتوّجسوC خيفة من 
 Cإلفرنسيو� Nعمد �لجنو ��لمصير �لمماثل لمصير حرA �لمجلس �
 bعضا	 من  نهائيًا  ,�لتخلص  ,�حتاللها  �لسر�يا  على  �لهجو{  �لى 
 Aليأ� �ّN, .لحكومة ,ما يقر� من ثالثين نائبًا من نو�� �لمجلس�
�لى �لقلو�، ,عكف �لجميع على �لصلو�= ,�ألNعية حيث لم يُعد 

ثمة ملجأ �ّال �هللا إلنقانا من هذ� �لمأIr ,�خر�جنا من �لسر�يا.
ثم بّين خالد بك كيف خرجو� �نسالًال ,�حد�ً بعد ,�حد من 
نهر  	يديهم ,	�جلهم في ظّل حاجز  �لجانبي ,مشو� على  �لبا� 
� خالد �لعظم في �N خلو� �لَبْحصة، ,منها �نتقلو� �لىN حتى oNبر
سوI صا�,جا. �لى 	C قا�: ,مّد �لسيد مرN{ يد% �لى �لهاتف ليخبر 
 Cلذين يسَتِرقو� Cإلفرنسيو� Fفعر ،M��N نه في	هله بأنه سليم ,	
�لسمع �لملجأ �لذM لجأ= �ليه �لحكومة ,�لنّو�� فصّوبو� مد�فعهم 
على   =�,�نها  `��لمجا,  ��لد, على  �لقذ�ئف  فتساقطت  علينا، 
�لمحرقة  �لقذ�ئف   Iبإطال  Cإلفرنسيو� بد	  ثم  �آلمنين...  ساكنيها 
 �على �لد,� �لكائنة في مدخل سوI صا�,جا، ,	كثرها من �لد,

�لقديمة �لمبنّية بالخشب ,�للبِن.
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,�شتعَلت �لنير�C في �لد,� ,�نتشر �لحريق بشكل مخيف، 
فخرجنا �لى �لشا�� ,شاهدنا �لناA ?تين من جهة موقع �لحريق 
يحملوC ما خّف من �لثيا� ,�ألمتعة هربًا من �لنا�، ثم 	عقَبتهم 
جمو� �لسكاC ,�نتشر �لذعر بينهم، ,ساN �العتقاN بأC �لحّي كله 
 ��` على �لحضوNليس ثمة فرقة �طفائية قا, Cفريسة للنير� Cسيكو
 Cمكا �لى  �لوصو�  من  يمنعونها  كانو�  �إلفرنسيين   Nلجنو�  Cأل

�لحريق إلطفائه.
ثم بّين في تصوير صاIN 	مين كيف �ستطاعو� 	C يصلو� �لى 
�ئيس �لجمهو�ية شكرM بك �لقّوتلي، ,كاC مريضًا مرضًا ثقيًال  ��N
�%. 	عوN �لى �,�ية كال{ خالد �لعظم، قا�: ,هنالك �ستطعنا �N في
�لوقوF على تسلسل �لحو��N خال� �ليومين �لسابَقين، فعلمنا 
�ئيس �لجمهو�ية �ستدعى ,rير بريطانيا �لمفّوp فجا�N bخل  C	
Nّبابة �نكليزية، فاستقبله �لرئيس ,بّلغه �حتجاجًا شديد�ً على 	عما� 
 bلجيش �إلفرنسي ,طلب منه تدّخل حكومته لوقف هذ� �العتد��
,معالجة �ألمر بالسرعة، فاقتر� عليه �لمستر شو C	C ينتقل �لى 
حيث يكوC 	قّل تعّرضًا ألMّ تشبث فرنسي للقبض عليه ,	لمح �لى 
�مكاC نقله �لى عّماC بحماية �لدّبابا= �إلنكليزية، فرفض �لرئيس 
بإباb ,َشَمم ترz �لمجا� فسيحًا 	ما{ �إلفرنسيين ,قا�: �� كنت 
�M فسأخرV بسيا�` �إلسعاF �لى سر�يا �لحكومة �N من Vسأخر
 ��  zهنا علّي  ليقبضو�   Cإلفرنسيو� ,ليأِ=   ،zهنا 	مكث  حيث 

تمّكنو� من 	خذM حيًا.
ثم هّدN �لوrيَر �لبريطاني بأنه سيفعل لك �� 	عَيته �لحيلة 
 Nعا, �لوrير  فتحّمس  �ألمر،  في  �لتدّخل  �لى  �نكلتر�   �Nتبا ,لم 
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�لى مفوضيته ,	�سل برقية �لى حكومته ,�صفًا 	عما� �لفرنسيين 
,قتلهم  �لنّو��  مجلس  على  عد,�نهم  كر , ,�لحمق،  بالطيش 
ُحّر�سه ,قصف �لمدينة بالمد�فع ,�لطائر�= ,لجوbهم �لى �شعا� 
�لبضائع ,سرقتها  ,نهبهم   Crلمخا� 	بو��  ,كسر   �بالد, �لحريق 
 C	 يرrّكد �لو	, .Aعلى �لنا bهم باالعتد�Nلُحّرية لجنو� Iطال�,
كّل هذ% �ألعما� �لعد,�نية لم يكن لها ما يبّر�ها ,ال هي متفقة مع 

شر�ئع �لحر�... �لى ?خر ما قا� خالد بك.
*   *   *

يوماC ما 	ظّن 	نه مّر على بلد من �لبلد�C مثلهما؛ كاC كل 
�` ,كل قلعة 	, حصن فيها جنوN فرنسيوC مصدَ� قتل �N� كل, bبنا
,بالb، كاC كل �لجنوN حيثما كانو� يطلقوC �لنا� على �لناA... لم 

يبَق بمنجا` من هذ� �ّال حّي �لمهاجرين.
	ما �ئيس مجلس �لنّو�� فيقو� خالد �لعظم في مذّكر�ته �نه 
كاC في فندI �لشرI، لم يستطع �لخر,V منه ألC �لفرنسيين كانو� 
ُيطِلقوC �لرصا� على �لفندI ,يسّد,C مدخله فال َيِلجه 	حٌد ,ال 
 pسيا �لمفو,�يخرV منه 	حد، فبقي معتصمًا فيه حتى جاr, bير 
من  مّد`   ��لنا  Iطال� فتوّقف  N,لته،  علم  عليها   Fيرفر بسيا�ته 
�لوrير  �لفرصة ,طلب من   Mلجابر� بك  �هللا  فانتهز سعد  �لزمن، 
مر�فقته بسيا�ته فخرجا معًا، ,تابع معه سير% �لى بير,= حتى ُيطلع 
حكومة لبناC على ما حصل بدمشق، ,�متطى طيا�` �لى �لقاهر` 
باشا   Aلنحا� مصطفى  �لرئيس  فأNلى  �لمأل،  على  �لقضية   �,	ثا
بتصريح �سمي �حتّج فيه على موقف �لفرنسيين ,هّدNهم بنسف 
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مصالحهم في مصر. ثم �جتمع مجلس �لجامعة �لعربية ��شتر� فيه 
�لجابر6 مند�بًا عن سو)يا، �فيه تَقّر) �الحتجا% ��لسعي إلنقا� 

سو)يا.
<لى CD قاB: �لم يمِض <ّال �قت قليل حتى هتف بي �لو7ير 
حسن جبا)K �قاB لي: لك �لبشرG، هل �ستمعت <لى �لر�Fيو؟ 
 CD هنيهة  قبل   L��D فقد   ،Cلند )�Fيو   :MجاD )�Fيو؟   6ّD قلت: 
 C��لعد�  Nإليقا BيغوF B�لجنر� <لى  <نذ�)�ً  D)سل  مستر تشرشل 
قائد   CD �Dبلغه  سو)يا،  من  جيشه  لسحب   Kقصير  Kمد �Dمهله 
�لجيش �لبريطاني �لمقيم في لبناC تلّقى Dمر�ً بإ)ساB قّوK عسكرية 

<لى سو)يا.
*   *   *

 Xلدّبابا�(يونيو) �صلت  C�حزير B�D لجمعة في�في يو[ �
�لرئيسية،   L(�لشو� في  �)�بطَت  Fمشق  <لى  �لضخمة  �إلنكليزية 
��ختفى �لجنوF �لفرنسيوC بمثل لمح �لبصر �عاF�� <لى D�كا)هم، 

�كاC يومًا شديد�ً عليهم كيومنا في ميسلوC معهم.
نعم، <C في �لكوC عدًال، �<C له )بًا <�� Dمهل �لظالم فإنه 

ال ُيهِمله.
هذh صفحة صاFقة من سيرF KيغوB كاC ينبغي لمن سطرها 

�نشرها CD يضّمها <ليها.
*   *   *
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-١٣٥-
في سبيل فلسطين

p�قطعنا �بع محيط �أل

كنت 	مشي في هذ% �لذكريا= في طريق ,�ضح، فتشّعَبت 
�لمسالك ,�فترَقت (كما قلت من قبُل) �لطرI، فمن 	ين  	مامي 
	مشي �آلC؟ 	ُتِّم �لكال{ عن عملي في �لقضاb؟ 	ُكِمل �لحديث عن 
فلسطين؟ 	ستمّر في عرp نماV عن 	ساليبي في كتاباتي؟ ,هل 

	ستطيع 	C 	عرp هذ% �لنماV كلها؟

�ختر= مر` فقر�= مّما كتبت في شبابي عن �لحب من كتابي 
>قصص  ,كتابي  �لتا�يخ<  من  >قصص  ,كتابي  ,خو�طر<   �>صو
من �لحيا`<... ,ثقو� 	ني قلت ,لم 	فعل، ,�لشعر�b يقولوC ما ال 
يفعلوC�, .C ,صفت جما� �لمر	` ,فتونها ,صفًا Nقيقًا صاNقًا، 
بالحر�{ ,ال قا�بتها. فسمَعت طرفًا منه  ,لكن ما قا�فت لذ` منه 
بكر  	بي  طاهر  �لكريم  �أل�  على  �لهاتف  في  	ُمليه  ,	نا  r,جتي 
>�لشرI �أل,سط< (	M سكرتيرها)، ,هو جز�% �هللا خير�ً   Aنامو
صالحي   �Nعا  �ألستا  Mلد, خير�ً   oجز, ,يطبعها،  يسّجلها 
�ألخوين  �لكريَمين  �لناشَرين  لك  قبل   oيصّححها، ,جز  Mلذ�
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�ألستاين هشامًا ,محمد�ً صاحَبي �لجريد` ,صبرهما علّي ,على 
طو� كرياتي.

فأنكَر= علّي ما سمعت ,قالت: ما� يقو� �لناA عن شيخ 
بي  �ختر=. ,هتف  ما  نشر  فترNNّ= ,	ّخر=  �لحب؟  يكتب في 
	فعل،  ال   C	 ,�ستحلفني  باسمه  	صّر�   C	 	ُِحّب  ما  كبير   	ستا
,طلب �لّي 	C 	شر� قّصة �لرحلة �لتي �حلناها من 	جل فلسطين 

,�لتي 	شر= �ليها في �لحلقة �لماضية.
 MNنا Nخلت  	نها  rعمو�  �لتي  كَجهيز`   �ألستا هذ�   Cفكا
�	� �لصد� بين فرَعين منهم قتل �جلٌ من  Cقومها ,هم يحا,لو
�لفر� �أل,� �جًال من �لفر� �لثاني، يريد, C	C يقبل 	,لياb �لقتيل 
�لدية ,هم يأَبوC �ّال �لقصا�، ,كانت قد �ستحكَمت بينهم عقد` 
�لخالF ,�شتّد �لنز�� فقالت لهم: �C ,لد �لمقتو� قد �نتقم ألبيه 
ُ̀ قوَ� كل خطيب<، ,سا�= مثًال  من �لقاتل. فقالو�: >قطَعْت جهيز

.Cباقيًا �لى �آل
 NNّلتر� هذ�  من  �حتني 	 لقد  لك،  شكر�ً   :لألستا قلت 
 ��r	 نا ال	ضحت لي طريقي، ,لكن �لرحلة كانت سنة ١٩٥٤ ,,	,
في كريا= سنة ١٩٤٥. فقا�: ,من طالبك بالسير في كرياتك مع 
�لسنين؟ �C �لُقّر�b يريد,C �لخبر سالمًا كامًال ,لو َخِفَي تا�يخه، ,ال 
يريد, C	C ُتقطَع 	,صاله ,ُتفّرI 	عضا�% ليسلم له تا�يخ ,قوعه. 

قلت: هل تعرF حكاية بنت �لسلطاC �لتي كانت تحكيها لنا 
�لجّد�= ,نحن في �لفر�¦ في ليالي �لشتاb �لطو�� لننا{ عليها؟ 
فإني  مستيقظين،  ليبقو�  بل  لينامو�  ال  ,لكن   ،bللُقّر� سألّخصها 
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جاعلها فاتحة حلقة ,�سعة جد�ً من حلقا= هذ% �لذكريا= �لتي 
طالت جد�ً؛ بد�ية قّصة طويلة هي قّصة �حلة �لمشرI �لتي �حلناها 

من 	جل فلسطين.

كاC لبنت �لسلطاC عقد من نفيس �لجو�هر ,غالي �لآللئ، 
ه �لعجيب، فهو  ,لكن ميزته فوI نفاسة جوهر% ,غالb آللئه َ�صُّ
 ��,تتقا ,تختلف  تأتلف  جعلها  صانعه  ,لكن  لونًا  عشرين  من 
,تتباعد، حتى جاb منها صو�` ُتبِهر �لبصر ,تستهوM �لقلب. فانقطع 
خيط �لعقد (	M نظامه) ,تبعثَر= حّباته، فأمضت بقّية عمرها تبحث 
عنها ,تحا,� جمعها ,ما ,صلت �لى �ألقّل منها، ,ما ,صلت �ليه 

.Cتعيد َصّفه كما كا C	 لم تستطع

 �لقد �نقطع �آلC -يا 	يها �لُقّر�b- خيط كرياتي ,لم 	ُعد 	قد
 ��ّتبها على �لسنين، لقد ضا� �لتا�يخ ,تد�خَلت �ألحد��. فما	 C	
	صنع؟ قلت لك لألستا �لذM �قتر� علّي 	C 	كتب قّصة �لرحلة 
هَبت صو�` �لعقد ,تبعثَر= حّباته فاجعل ما ,جدته منها  C� :فقا�
عقو�Nً صغير` ,��صف في كّل ,�حد` منها ما تجد من حّبا= �لعقد 

�لكبير، ثم �� فرغَت منها 	َعدَ= ترتيبها ,نّسقته.

 C� ثم  �لذكريا= �آلC كما تجيb في هنك،  تنشر   C	  M	
طبعتها �لطبعة �لثانية 	عدَ= ترتيبها. كما فعل صديقك �لكبير خير 
�لدين �لز�كلي في كتابه >شبه �لجزير` في عهد �لملك عبد �لعزيز<؛ 
¦ �لترتيب، ثم نظر فيه فجمع ما  لقد جعله متد�خل �ألخبا� مهوَّ
هو من 	خبا� �لملك نفسه في كتا� َسّما% >�لوجيز في سير` �لملك 
 Cمّد �هللا لك في �لعمر فعلَت مثله، ,�ّال فإ C� نت	عبد �لعزيز<. ,
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لك من �خوتك �لعلماb ,بناتك �لمتعّلما= ,	حفاzN ,حفيد�تك، 
�لطبيب منهم ,�لمهندA، كاC لك منهم َمن يعيد ترتيب �لذكريا= 

,كتابتها(١). �لمهّم 	C تدّ,C ما بقي في هنك قبل 	C تنسا%.
*   *   *

كانت هذ% �لرحلة سفر` عجيبة، مشينا فيها من حيث مشى 
 Cبن بّطوطة ,بلغنا من �لجنو� �لشرقي من ?سيا ما لم يبلغ. ,كا�
 ،N,ال	جاته ,r له من Cمنها ,كا V,ّها ,تزbكّلما نز� بلد�ً ,لي قضا
في   Aلنا� بين  قضينا  ما  ,نحن  هب. , ,�لولد  �لز,جة   zتر ثم 
محكمة ,ال قضينا على 	نفسنا بز,�V! ,كاC �بن بّطوطة يجد من 
يمشي معه ال يفا�قه يترجم عنه، ,نحن كّنا نلقى �لمستقبِلين في 

كل بلد ندخله، ثم يَدعوننا 	, نؤثر 	C يَدعونا جّل ,قتنا ,حدنا.
�حلنا من �لقدA �لى عّماC �لى بغد�N �لى كر�تشي �لى ?خر 
Nلهي  (ال  Nهلي  بالNها  من  �	ينا , �لهند  �نا r �لشرقية،   Cباكستا
كما يقو� �إلنكليز) ,بومباM (,هي من 	جمل بالN �لدنيا) ,لكَنْو 
�لتي  ,َكْلُكّتا   (M,لّنْد� �لحسن  	بي  �لشيخ  �لد�عية  �لصديق  (بلد 
كاC فيها في تلك �أليا{، قبل ثالثين سنة، خمسة ماليين ,نصف 

.Cلمليو�
,كاC معنا �لشيخ محمد محموN �لصو�F، هو يدّبر 	مرنا، 
يزيح ِعّلتنا، يكفينا مؤ,نة �لِحّل ,�لترحا�، يهّيئ لنا كل شيb. فلما 

______________________
�M 	يجد طريقه �لى �لنشر  N	 لك، لكنني ال(١) صنعت شيئًا قريبًا من 
�= يو{ 	{ هو ُيطوo فال ُينَشر. �نظر تعليقي في حاشيةٍ على �لحلقة 

١٨٩ في �لجزb �لسابع من هذ% �لذكريا= (مجاهد).
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�جع مضطر�ً من كر�تشي �لى بغد�� بقيت �نا ��لشيخ �مجد �حمة 
�مهَرهما ��خبَرهما بشؤ�%  �ثنين كا%  فتصّو���  �هللا عليه �حدنا. 

�لحيا: �نا �لذ= ال خبر: لي فيها �ال �ملك من �لمها�: شيئًا.
�ّ�لنا في  �لعد� �لكنه كا%  ثالثنا في  قلت �% �لصو�C كا% 
 Eحضر مؤتمر�ً غير�لهذ� �لمؤتمر �لذ= لم  Hلعمل، فهو �لمحّر�
في عمر=؛ هو �لذ= �عّد له �له -بعد �هللا- �كبر �لفضل فيه. �هو 
�لرجل �الجتماعي �لذ= يسّمي كل من يلقاE باسمه �يسائله عن 
لقيه  من  ينسى  كا%  �مجد  ��لشيخ  ��صحابه،  �هله  �خبر   Eخبر
بإSنه  �لعجيبة   Eخبا�� من  ��يت  ما  بعض  �ّ�نت  �لقد  باألمس! 
 Yني صر� Yجد� Yلذكريا� Eكتب �آل% هذ�بمو�فقته، فلما جئت �

مثله، �صّح فّي �نا ما ��يته عنه هو!
 Cمجد بعد �جو[ �لصو��نا ��لشيخ �شّق ما مّر علينا �كا% �
جهلنا لسا% �إلنكليز. �لغُة �لتخاطب حيثما �aنا هي �إلنكليزية، 
�هي لغة عرجاf مقطوعة �لنسب، تأتي في �لترتيب ��لمنزلة خامسة 
بين لغاY �ألمم، ليس فيها قو�عد ُمحَكمة �ال ضو�بط مّطر�:، 
ليست مثل �لعربية في شَرC نسبها �متانة سببها (�لسبب: �لحبل) 
�ثباY �صولها �ضبط مو�aينها �ُحسن �شتقاقها. �لعربية هي �للغة 
�أل�لى �لتي لم يعرC تا�يخ �للغاY مولدها أل% مولدها �قدl من 
مولد �لتا�يخ، �لم يد�H طفولتها ألنه ما �mها �ّال شاّبة مكتملة 

.nلشبا�
فإنها  ��لثالثة  �لثانية  �لد�جة  �ما  �أل�لى،  �لد�جة  في  هي 
�لفرنسية  �لر�بعة  �لد�جة  �للغاY. �في  شاغر: ما �حتّلتها لغة من 
��أللمانية معًا. �لكن �إلنكليز بجّدهم �نشاطهم �سعة حيلتهم، 
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فيه ُخمس �أل�o �يحكمو%  يملكو%  كانو�   lيو مّر عليهم  ��نه 
بقاعًا ال تغيب �لشمس عنها ألنها �% غابت عن مغربها بدY في 
 pعلى ما فيها من ِعَو rمشرقها، �إلنكليز فرضو� لغتهم على �لنا
�ضعف �خلل، �نحن �ضعنا بكسلنا �خمولنا لغتنا. �لوال �نها 
قائمة بكتاn �هللا ��ُهللا تعّهد بحفظ كتابه، �ما تعّهد �هللا بحفظه ال 

يقد� �حد على �لمّس به، لوال Sلك لز�لت �ُنسَيت.
قلنا لهم: كيف نمشي �ما نعرC من �إلنكليزية شيئًا؟ كيف 
نخاطب �لناr؟ قالو�: ندّلكم على كلمة سحرية تفتح لكم كل مغَلق 
�تيّسر كّل عسير �تحّل كل معقو�، فمهما ��يتم من Sلك فقولوها. 
قلنا: ما هي؟ قالو�: هي كلمة: >نو سبيكن<. فكا% �لشيخ �حمه �هللا 

كّلما ��جهته عقبة �� �قعنا في ضيق قاy: �فند= ُقلها، ُقلها.
��Sكر �% طائر: >كي.�l�.y< �لهولندية �لتي كانت ُترَبط �لساعة 
على مو�عيد قيامها �هبوطها تأخرY في سنغافو�: �بع ساعة من 
�جلنا. جا�zنا ببياناY مطبوعة باإلنكليزية فقلنا: نو سبيكن. قالو�: 
سبيكن فرنش؟ �= تعرفو% �لفرنسية، فقلت لنفسي: �نني ��ستها 
�تعّلمت نحوها �صرفها �تمكنت من ��بها، ��% لم �ُحِسنها نطقًا 
�بيانًا، فلما�S ال �جّرn �ليوl حّظي منها؟ ���يت �لمسألة قد هانت 
يتكّلم   ،Eلتقطو� �ين  من   =��� ما  برجل  فجا�zني  نعم.  فقلت: 
�لذ= كا%  فرنانديل  �لممثل  بفصاحة شاتوبريا% �سرعة  �لفرنسية 
يقّلدE �سماعيل ياسين، فلم �ستطع �% �فهم منه شيئًا، فعدY �لى 
�لكلمة �لسحرية فقلت: نو سبيكن فرنش. قالو� ما معناE: سبيكن 

ما�S؟ قلت: �لعربية. فلم يجد�� في مطا� سنغافو�: من يعرفها.
��قوy �% مّما �قع لنا: لّما �صلنا كر�تشي في �y�ّ �لرحلة 
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�عرفو� �ني عربي �تكّلم �لعربية تباشر�� ��عو� ��حد�ً منهم، حسبته 
�لعربية  في  فكا%  �لزما%  mخر  في  �ألعاجم  من  ظهر  mَخَر  سيبويه 
كسيبويه �إلماl. فلما �صل سّلم �سّلمت �قاy: عربي؟ قلت: نعم. 
فأقبل علّي عناقًا �تقبيًال، �شممت منه ��ئحة هذ� >�لتانبوy< �لذ= 

ُيقبِل عليه �لهنو� فأaعجني من Sلك تقبيله �عناقه.
ثم بد� �لحو��. فقاy: ما �سمي؟ قلت: ال ���= ما �سمك. 
�بي؟  �سم   :yقا �نا علي.  �سمي  فقلت:  �نت.  �سم  قاy: ال ال، 
 :yبيك؟ قا�قلت: عدنا �لى ما نجونا منه. ما �لذ= يد�يني ما �سم 
�بي �نت، �بي �نت. قلت: �هللا يخرn بيتك، �نا �بوH؟ قاy: ال ال، 
�سم �بي، �سم �بي �نت. ففهمت �نه يريد �سم �بي �نا �لكنه �خطأ 

في �لضمائر... ��كثر �خطائنا من علل �لضمائر!
�لكن ما لي �ستعجل بسر� هذE �ألخبا� ��نا لم �فتح بعُد 
صفحة �لرحلة �لم �عّرC بها؟ علّي ��ًال �% �تكّلم عن �لسفر �لى 
 ...Cلمؤتمر �َمن �عا �ليه، �عّما كا% فيه �كيف جّرني �ليه �لصو��
�ُُحد �هوُ% من  �لست ���= �آل% كيف �ستطا[ Sلك �َجرُّ جبل 
َجّر=، �حلحلة >ثهال% S= �لهضباY< �لذ= SكرE �لفر��a (�ال 

�عرC �ين مكانه)(١) �هو% من aحزحتي �نا عن مكاني!
______________________

(١) SكرE �هل �ألخبا� ��ألشعا�، �قاy ياقوY �نه في �لعالية (�= عالية نجد) 
�� �نه في بال� بني نمير. �في �لكتاn �لنفيس للشيخ محمد بن بليهد، 
>صحيح �ألخبا� عما في بال� �لعرn من �آلثا�< (�لذ= طبع منذ ستين سنة 
�صا� �ليوl من �لنو���، �ال ���= لما�S ال ُتعا� طباعته)، �نه با� على 
�سمه �لى �ليوl، �يبد� من �صف �لشيخ �نه قريب من بلد: �لد���مي 

�لمعر�فة. �نظر صحيح �ألخبا� ١٠٢/١ �١٦٤/٢ (مجاهد).
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لقد كنت �لقي في تلك �ألياl حديثًا �سبوعيًا من ��Sعة �مشق 
بعد صال: �لجمعة، يتفّضل �لسامعو% باإلقباy عليه كما يتفّضل 
�لناr هنا بسما[ حديثي في �إل�Sعة �في �لر�ئي، كرمًا منهم ال أل% 

.lحا�يثي تستحّق هذ� �الهتما�
 Yشهر، ثم عد�نقطعت عن هذ� �لحديث نحو�ً من ثمانية �
فحّدثت �لسامعين عن هذE �لرحلة؛ �صفت فيها مر�حلها مرحلة 
ما  �ليهم  ما ��يت ��سمعُتهم ما سمعت �نقلت  �ََ�يُتهم  مرحلة، 
شعرY به حتى كأنهم كانو� فيها معي، حّدثتهم عن فلسطين �لتي 
 rيتها يومئذ حديثًا ال يعرفونه �هم جير�% فلسطين، عن �لقد��
��لُقر� �ألمامية يوl كانت �لمشكلة مشكلة �لقدr، حين �خذ�� 
�حياfها �لجديد: فأعطوها �ليهو� �تركو� لنا �لقدr �لعتيقة بأaّقتها. 
�ليهو�  �لتي �خذ  َقْلقيلية ��مثالها  �لقر� �ألمامية:  �كانت مشكلة 
بساتينها ��aعها �تركو� للناr بيوتها �صخرها، فصا�Y �لمشكلة 

�آل% �نهم �خذ�� حتى �لقدr �لقديمة �حتى �لُقر� �ألمامية!
حّدثتهم عن بغد�� �عظمتها، بغد�� �لتي عرفتم �ني عشت 
فيها من عمر= سنين، فلما عدY �ليها بعد خمس عشر: سنة (�= 
عن  �عرفها.  �َكد  فلم  تركت  �لتي  غير  بغد��  ��يت  سنة ١٩٥٤) 
�لموصل �لتي ُيِحّس �لشامي فيها �نه في �لشاl �� في حلب على 
�لتخصيص من مد% �لشاl، عن �لبصر:، بندقية �لعرn(١) �مفتا� 
�لشر�. عن باكستا%، �لبلد �لمتوّثب �لناهض �لذ= لم يكن مضى 
 rعلى �ستقالله �ّال سبع سنين. عن �لهند، ��لهند �نيا من �ألجنا

______________________
(١) �= مدينة �لبندقية في �يطاليا.
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��أللو�% ��لعجائب. عن ماليزيا، عن سياl (تايالند) �لتي يسكن 
�هلها في بيوY تر�ها من بعيد كأنها �العيب �ألطفاy �ال تر� فيها 

.yلخضر: ��لجما�� fند�نيسيا بال� �لما�ال ضاحكًا، عن �
�ماضيه  �سمائه  ���ضه  �ناسه  بطبيعته  �لغنّي  �لشر�  عن 
 Yثر��� ،Yشّالال� Yيوa� %معا� :aمستقَبله، فالطبيعة كلها كنو�
ال تنفد، ��لناr بعد� حّباY �لرمل، ��لماليين فيه كاآلالC عندنا 
 oأل���  ،Yبالخير� �تقطر  بالنو�  تسطع   fلسما��  ،Yلمئا�  ��
من  ��ينا  ما  �جّناY؛   oيا��  Yغابا�  yحقو�  Yنبا� خصب 
كر�تشي �لى سو��بايا في mخر جا�: بقعة ��حد: جر��f. حّدثتهم 
عن �لشر� �لغنّي بالماضي �لفخم يوl كانت �لحضا�: فيه �كا% 
�لقو: �كا% له في �أل�o �لسلطا%، �عن  �لعلم �كانت فيه  فيه 
�لمستقبل �لفخم �لذ= سيرجع �% شاf �هللا Sلك �لماضي، ��لذ= 
من  كّلها  mسيا  في  يبَق  لم  حين   Eبو�كير  Yظهَر�  Eتباشير  Yبَد
 Yَطفأ�؛ لقد Hهنا �هنا yجحيم �الستعما� �ّال ُشَعل ِصغا� ال تز�
�يد= �لشرقيين تلك �لنا� ��قامت مكانها جّناY تجر= من تحتها 

�ألنها�، لقد تحّر� �لشر� �لن يعو� �% شاf �هللا �لى �لّر� �بد�ً.
فو�  ��ياته   Cترفر كانت  �لذ=  �الستعما�  عهد  �نتهى  لقد 
��ضنا �تخطو جنو�E على ثر�نا، �َخَلفه �ستعما� mخر َشرٌّ منه، 
�خذهم  �بنائنا،  من  مّنا   rنا �لكن  عّنا   fغربا  E�َخطا� يحمل  ال 
 Eبه، بل سبقو بد�  فأتّمو� ما  يريد هو  فرّباهم على ما  �الستعما� 

�جا��z بما لم يقد� على �% يأتي بمثله.
.lهللا ال يد�� fلك �% شاS لكن�

�لفتح  �لهند:  في  �لثالثة  �إلسالمية  �لفتو�  عن  حّدثتهم 
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�لعربي؛ لقد سلكُت طريقه �لذ� سلكه �مشيت من حيث مشى، 
�تتبعت 1ثا& 'قد�. �لجيش �لذ� خر+ من *يا&( في '&% �لحجا! 
فيها  'هله  منا!7  فا&9  �لذ�  �لطائف  �بن  �لعربي،  �لفتى  يقو*( 
كر�تشي  موضع  Bلى  �أل&%   Dجز حتى  �مشى،  �مشى  �مشى 
�ليو.. �'ين 'نت يا طائف من كر�تشي؟ �كاG �لجند� يشر� !�*( 
بنفسه، �&�حلته يشريها بنفسه '� يمشي على &جَليه، �كاG يصبر 
على �لحر ��لقر ��لجوD ��لعطش، �كاG مع Tلك كله يدعس (ال 
يدهس كما تقو7 �لصحف) في طريقه كل قوW تعترضه �كل قلعة 
�حصن حتى بلغ �لهند. Tلك �لفتى هو محمد بن �لقاسم �لثَقفي 
�لذ� لم َيِزْ* عمر( يومئذ عن سبع عشرW سنة، �هي سّن تلميذ في 

�لصف �لثاني �لثانو�!
�لغزنو�  محمو*   Gلسلطا� �ستعا*  حين  �ألفغاني،  ��لفتح 
ما فتح �بن �لقاسم، ثم حا! من �لهند ما لم َيُحْز( قبله فاتح. ثم 
 Gلفتح �لمغولي، فتح بابر �'حفا*( �لذين ملكو� �لهند كلها، �كا�
 cلنا� �'كر(  عمر(  1خر  في  كفر  �لذ�  >'كبر<  �إلمبر�طو&  منهم 
على �لكفر، �لّفق *ينًا جديد�ً ما 'نز7 �هللا به من سلطاG، فمحا 
 Gلى يو. �لقيامة. �كاB .هللا هذ� �لديَن �لملّفق �لجديد �بقي �إلسال�
�لذ�   ،kلملو� من  �لبّنائين  'عظم  'حد   ،Gجيها شا(  'حفا*(  من 
 nجمل 'ثر عمر�ني على �جه �أل&% هو >تا+ محل<. ثم جا' kتر
منهم �لملك �لصالح >'�&�نك !يب< �لذ� ملك من �لهند ما لم 
يملكه 'حد، ��لذ� جمع �لحز. ��لعز. ��لتقى ��لصالp ��لعلم 
��أل*r، �كاG خّطاطًا ال يجا&يه Bّال كبا& �لخّطاطين، Tلك �لذ� 
ال 'عرs بعد �لخلفاn �لر�شدين �بعد عمر بن عبد �لعزيز، �بعد 
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�لكبا&  �لملوk �لصالحين  �لدين �'مثالهم من   pلدين �صال� نو& 
من هو 'صلح منه.

�َمن '&�* 'G يعرs قّصة >تا+ محل< �Tلك �لحّب �لخالص 
�لمحبوبة  لز�جته   Gلذ� حمله شا( جيها� �لعجيب   nلوفا� �Tلك 
�لجميلة �لتي ماتت في شبابها �في فتنتها �جمالها >ممتا! محل<، 
�من '&�* خبر '�&�نك !يب (هذ� �لملك �لصالح) �جد Tلك في 

كتابي >&جا7 من �لتا&يخ<(١).
 nحّدثتهم عن 1ثا& �لمغو7 في قلب *هلي، عن �لقلعة �لحمر�
�لتي ال تز�7 1ية في �لقّوW �في �لرشاقة بناها باني �لمسجد �لجامع 
شا( جيهاG. حّدثتهم عن كلكتا �لتي كاG فيها بمقد�& ما كاG في 
سو&يا �لبناG ��أل&*G معًا يومئذ من �لسكاG، �كاG �لناc فيها 
من بني 1*. َيجّر�G عرباx �لركوr ��لحمل بدًال من 'G تجّرها 
 W*ألنها مقدسة معبو D&لبقر تمشي تتبختر في �لشو��� ،xلحيو�نا�

!nال يعر% لها 'حد بسو
عن لكَنو (�لتي فيها ند�W �لعلماn)، عن *يوَبْند (�لتي فيها 

>'!هر< �لهند)، عن عر�c �لمد�ئن بومبا�.
 ،cكم لقيت من نا� Gثمانية 'شهر، كم *خلت فيها من بلد�
�كم شاهدx من عجائب �غر�ئب �لطائف �طر�ئف! �ما نسيت 

______________________
�لر�شدين<   nلخلفا� >بقية  �لتا&يخ< مقالة  �نظر في كتاr >&جا7 من   (١)
ففيها خبر '�&�نك !يب �تفصيالx عن تا&يخ �لمسلمين في �لهند ال 
يعرفها عامة �لناc، �في مقالة >�لملك �لصالح< طرs 1خر من هذ( 

�ألخبا& (مجاهد).
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بلد� على هذ� كّله يومًا �ال خمد �لشوB 9ليها ساعة، �كاG في 
قلبي �على لساني *�ئمًا بيت �لشريف:

غد�Wَ جَزْعنا �لرمَل، قلُت: 'عوُ*�قائلٍة في �لّرْكِب ما 'نَت ُمشتهٍ؟

لقد عدx �في جعبتي مئاx من �لصو&، من كّل طريف 
لهم  'كثرها �جّليتها  نثرx عليهم   ،rُمطِر ُمعِجب �كل طريف 
في 'حا*يثي فر'�� جديد�ً ال يعرفونه. �لو 'نني &جعت من '�&ّبا 
 Gلو�'  Gيعرفو ألنهم  عجبًا  معي  �جد��  لما  �فّتشوني  �'ميركا 
�لحياW في '�&ّبا �'ميركا، يعرفونها من �لسينماx ��ألفال.، �من 
�لكتب ��لمجّالx، �من 'لسنة �لر�حلين Bليها. 'ّما بال* �لمشر9 
فما كنت 'عرs 'نا �ال يعرفوG هم من 'مرها Bال �لقليل؛ لم يكن 
قد !�& 'ند�نيسيا قبلي من �لسو&يين Bّال نفر قالئل، ��لذين كتبو� 

عنها 'قّل.
هذ( �ألحا*يث �لتي 'Tعتها لم 'كتبها، �قد ضاD 'كثرها فيما 
ضاD مّما حّدثت به(١). 'قو7 هذ� �قلبي يملؤ( �ألسف. �ما جد�~ 

�ألسف على ميت قد ماx �لن يعو* Bلى �لحياW؟
______________________

(١) بعض هذ( �ألحا*يث نجا من �لضياD فخر+ منه كتاr >في 'ند�نيسيا< 
�لذ� طُبع '�7 مرW سنة ١٩٦٠، �كانت نّية جد� &حمه �هللا 'G يجعل 
Tلك �لكتاr جز�nً من تا&يخ �لرحلة ثم ُيتبعه بآخر يخصصه ألخبا& 
 rلهند (�قد 'مضى فيهما شطر &حلته)، لذلك حمل كتا�� Gلباكستا�
�أل�لى هذ� �إلعالG في 1خر صفحة من  'ند�نيسيا< في طبعته  >في 
صفحاته: "�&تقبو� كتاr علي �لطنطا��: >في �لسند ��لهند<، �هو 
يصد& قريبًا GB شاn �هللا". ثم مرx �أليا. �لم يصد& �لكتاr. �كل = 
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فهل 'ستطيع �آلG (بعد ثالثين سنة كاملة) 'G 'تذّكر ما كاG في 
هذ( �لرحلة؟ 'G 'صف ما &'يت؟ 'G '&�� ما سمعت؟ 'G 'َُسّمي 
من عرفت من 'فاضل �لرجا7؟ هل 'ستطيع Tلك؟ سأجّرr �على 

.xهللا �التكا7، �منكم صالح �لدعو��
*   *   *

______________________
 Gيكو G' من 'خبا& �لرحلة ال يخلو من xما يأتي في هذ( �لذكريا   =
*�x قليلة كتبها  مختا&�x من كتاr 'ند�نيسيا �لمنشو& '� تبييضًا لُمَسوَّ
جد� &حمه �هللا عن �لهند ��لباكستاG �كاG ينبغي 'G يستكملها لتصبح 
*�x فلم ُتنَشر ال في  �لكتاr �لموعو*. �قد بقيَت بعُض هذ( �لمسوَّ
هذ( �لذكرياx �ال في '� مكاG، �'&جو 'G '�فَّق Bلى نشرها قريبًا في 

موضعها �لمناسب بإGT �هللا (مجاهد).
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-١٣٦-
قّصتي مع �قص �لسما�

 ،Iحلة �لمشر�فا�قتكم في ?خر �لحلقة �لماضية على 	C نبد	 
>َقد 	Frَِ �لّرحيُل ,ُشّد= �ألْهد�Vُ<، كما قا� �لشاعر �لقديم، يو{ 
كانو� يسافر,C على �إلبل، ينصبوC عليها �لهو�VN للنساb مبالغة 
منهم في �عز�rهن ,�كر�مهن، حتى كأنهن ال يخرجن من بيوتهن 

ليسافرC بل تسافر بهن �لبيو= ,هن فيها.
� عرَضت لكم ساعَة �لسفر � Cتصنعو �,لكن خّبر,ني: ما
حاجٌة ترغبوC قضاbها قبل �لرحيل؟ لذلك 	ستأنكم 	C 	جيب على 
�سالة ,صلت �لّي معها قصاصة من جريد`، فيها كلمة ُيثني كاتبها 
على �قص �لسما� ,على 	نه مثا� �الحتشا{ ,�لكما�، ,يسألني 

ما �	يي فيه.
�لسما� هذ� قّصة هّز= Nمشق هز�ً ,شغَلت  لي مع �قص 
�لنيابي،  ,للمجلس  فيها  نصيب  �لعد�   `��rلو  Cكا, صحفها، 

,�سُتجِوَبت �لحكومة بشأنها. 	فأسافر قبل 	C 	نّبئكم نبأها؟
قبل  بهم  ,يعّرفونهم  	بطالها   bللُقّر�  Cيقدمو �لقصص  في 
في   >�Nأل� >Nَْ,حة  مد�سة  �لقّصة  هذ%  ,	بطا�  فيها.  �لدخو� 
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.MN,�Nمشق، ,شيو� �لموسيقى في حلب، ,فخرM �لبا
	ّما مد�سة N,حة �أل�N فهي ثانوية 	هلية 	نشأها بعض من 
 Cبالزعيما= �لنسائيا=، �للو�تي ُيغِلقن عينًا ,ينظر Aيدعوهم �لنا
 .(Nيضغط على �لزنا C	 قبل Nكما يفعل �لصّيا) حدها, oباألخر
ينظرC �لى �لغر� ,عا�Nته بعين �لرضا ,ُيغِمضن �لعين عن عيوبه 
 Iبها َجما� ما في �لشر Cعن مفاسد%، كما ُيغِمضنها فال يبصر,

�لمسلم من فضائل ,مكرما=.
�ستدعت هذ% �لمد�سة من Nمشق 	كابر متَرفيها ففسقو� فيها. 
	َ,ليس من �لفسوI في نظر �لشر� 	C ُيرِسل 	ٌ� �بنَته �لبالغة متكّشفًة 
ُمبِدية rينتها �لى حيث تختلط برجا� 	جانب عنها ليسو� بمحا�مها؟ 
,لو كانو� 	ساتذ` لها، ,�C لم يكن بينها ,بين ,�حد منهم حّب ,ال 

غر�{ ,ال �تصا� بالحر�{؟
	ساطينه  فيها  �لعربي  �لفّن  مثابة  كانت  فقد  حلب  ,	ّما 
>�سِق  عنو�نه  �لفّن  هذ�  من  فر�  به   =Nَتفّر مّما   Cكا, ,Nهاقينه، 
قديم  �نه  فقائل  	صله؛  في  مختَلف   ،F,معر  �مشهو �لِعطا¦< 
منسو� للشيخ 	بي �لوفاb �لمصرM �لصوفي ,�C �لشيخ عبد �لغني 
�لنابلسي عا�ضه. ,هو فقيه Nمشقي عالم متمّكن، لكنه من �لقائلين 
عن  مقتَبسة  مقالة  ,هي  عربي.  �بن  مذهب  على   Nلوجو� بوحد` 
�ألفالطونية �لحديثة منافية للتوحيد �لذM جاb به محمد ,�لرسل 

من قبله عليهم صلو�= �هللا ,سالمه.
 C, بطال	لنغمة ,�لمقا{ ال على صّحة � ,�لكال{ �آلC على 
�لكال{. ,لعّل 	صله نو� من �الستسقاb كانو� ينشد,نه عندما ينقطع 
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غيث �لسماb، 	كثر% تضر� ,Nعاb، من مثل قولهم:
خايا � �ْلَعطا، يا � �ْلَوفا يا � �لّرضا، يا � �لسَّ
ما تكرُّ �لِعطاَ¦  فالعقُل طاَ¦ مَن �لظَّما�سِق 

يماثلها  ,ما  �لموّشحا=  	نشد,�   �� �لمشايخ   bهؤال  Cكا,
,قفو� ,عّبر,� بدقا= 	قد�مهم على �إليقا� �لموسيقي ,بأيديهم عن 
	نه بدعة سّيئة،  �لنغمة على 	سلو� يعرفونه. ,ال شّك  حركا= 
بالذكر، ,ما  ُيسّمى عندهم  ما   �باإلنكا ,	,لى  ,	قبح  منه  ,	سو	 
هو من �لذكر، لكنه في لغة �لعر� ,في �صطال� �لعلماb ُيدَعى 
�لرقص. ,نقل �بن عابدين في �لجزb �لثالث من حاشيته (,هي عمد` 

�لمفتين في �لمذهب �لحنفي) عن �لمنظومة �لوهبانية هذ� �لبيت:
,َمن يستِحّل �لرقَص قالو� بُكفِرِ%

,يزِمُر يلهو   ِّFبالّد سّيما  ,ال 
�لشعبيين  �لوطنيين   bلزعما�  rبر	 فهو   MN,��لبا  Mّما فخر	,
في Nمشق، غنّي ,�سع �لِغنى كريم شديد �لكر{، خفيف �لر,� 
�قيق  بحاله-  	علم  -,�هللا  لكنه  �لنكتة،  حاضر  �لحديث  ساحر 
في  تؤّثر  بالعاّمية،  �لفصحى  فيها  يخلط  ُخطَبًا  يخطب  �لّدين. 
 Cباللسا �لعاّمة  يخاطب  	حيانًا،  ,تبكيهم  كثير�ً  ُتضِحكهم   Aلنا�
�لذM تفهمه �لعاّمة، ,ال تنكر ما يقوله �لخاّصة. ,لقد سبق �لكال{ 

عنه في هذ% �لذكريا=.
,لي معه مو�قف طريفة، منها 	نه لّما نجح في �النتخابا= 
في  �لكبير`   %��N في  �لكبير  �لحشد   Cكا, �لسنين،  من  سنة  في 
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�لَقَنو�= ,تعا,� �لخطباb �لمنبر، قا� لي: ال بد 	C تتكّلم. ,صا� 
�لشيخ  ,�ستمعو�)،  (	M صّفقو�  َسَما�  شبا�،  يا  َكّف   :Aبالنا

.M,علي �لطنطا
قّصة  ,لذلك   ،١٩٣٠ سنة  قبل  من  بالشيخ  	Nُعى  ,كنت 
سأقّصها يومًا(١). فقلت له: �ني نظمت قصيد`. قا� (بلهجته �لعاّمية) 
,شاعر 	يضًا؟ تقبرني (,هي كلمة تحبُّب ُتقا� في �لشا{). قلت: 
� =N	C 	جعلها نكتة فقلت 	, ،Aصغى �لنا	نعم. قا�: ها=. ,

.Mلزعيُم فخر� rَمشُق قْد فاN :(`لقي مطلع قصيد	كأنني )
هل �نتبهتم �لى �لنكتة في كلمة >فخرM<؟ فضحكو� جميعًا 
,قا�: بلحيتك (يخاطبني 	نا). نطق بد�M! (,هي كلمة ال يعرفها 

�ّال �لشاميوC، 	, �لكهو� ,�لكبا� منهم)(٢).
�لما�،  على  ,	مينًا  ُمخِلصًا  ,طنيًا   MN,��لبا  Mفخر  Cكا
,لكن �لناA يّتهمونه تهمة شائعة ,قالة سوb قيلت عنه، ما حّققتها 

______________________
	بي   Cلذكريا=: كا� �لحلقة ٢٤٤ من هذ%  �لطنطا,M في  قا� علي   (١)
�ماَ{ �لمسجد �لصغير، فلما توّفا% �هللا ,ّلوني 	نا �إلمامة ,	نا لم 	كمل 
على   =ُ�Nفأ عمامة.  من  لإلما{  بّد  ال  لي:  فقالو�  عشر`،  �لسابعة 
لحية.  من  له  بّد  ,ال  قالو�:  شيخًا صغير�ً.  فصر=  عمامة  طربوشي 
قلت: �لعمامة 	تينا بها من عند �لبّز�r (	M بائع �لقما¦) فمن 	ين ?تي 

باللحية؟ (مجاهد).
 Mلذ� �لسخيف  بالكال{   bيجي لمن  ُتقا�   ،"M�َبْد "َحَكى   :Cيقولو  (٢)
ال يتناسب مع �لمقا{؛ كأنما يقولوC: سكوتك خير من كالمك هذ�. 
,�لنكتة �لتي 	شا� �ليها في قوله >فخرM< ُتفَهم مسموعة ال مكتوبة، 

ألنها تحتاV �لى 	لف بين �لفاb ,�لخاb! (مجاهد).
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حّققته   Mلذ� ,لكن  منها.  تأكد  غير  من  �,�يتها  من  �هللا  ,	ستغفر 
فكر`  �لى  	,صله  للفّن  ,حّبه  بالموسيقى  ,لعه   C	 منه  ,تأكد= 
شيطانية ما 	حسب 	نها خطر= في با� �بليس نفسه، هي 	C ينقل 
�قص �لسما� هذ� من �لمشايخ ,�لكهو� ,M �للِّحى �لى �لغيد 
�ألماليد ,�لصبايا �لجميال= من بنا= N,حة �أل�N، �لتي Nعوتها 
من  فيها  ما  على  �لنقلة  هذ%  ,لعّل  �لغضب<.  >N,حة  يومئذ  من 
�لفسوI �لظاهر، لعّلها 	يسر من بعض ما في 	ناشيد �لمشايخ من 

ِشرz يكاN يكوC ظاهر�ً.
,معرفة  �لموشحا=  في حفظ   Cكا  بأستا من حلب   bفجا
�لغناb �لقديم ُمفَر�Nً ال يجا�يه في لك 	حد ,ال يد�نيه، هو �لشيخ 
عمر �لبطش. ,كاC بعمامة مطرr` يلبسها �لتّجا� في �لشا{ تفريقًا 
 �لها عن �لعمامة �لبيضاb �لتي يلبسها �لعلماC�, ،b كاC �لشيخ بد
�لدين �لحسني �لمحّد� �ألكبر ,�لشيخ علي �لدقر �لو�عظ �ألشهر 

يتخذ�نها.
,ُفّصلت للطالبا= ثيا� من �لحرير بأrهى �أللو�C، فضفاضة 
كثيا� �لِقياC ,�إلماb في بغد�N قديمًا ,في مدC �ألندلس. ,حّفظهن 
هذ% �لموشحا=، ,لكنه نقلها مّما كانت عليه حين كاC ُينِشدها 
,يرقص عليها �لمشايخ من تضّر� ,Nعاb ,�ستغاثة ,ند�b، �لى كال{ 
كّله عشق ,غر�{ ,شوI ,هيا{، ,كثير منه صيغ ليكوC من كال{ 
�لبنت تخاطب �لرجل. ,شّتاC بين غز� �لشاعر ,نسيب �لشاعر`!

	شر� لكم �لفرI: حين تقو� "ضر� rيد َعمر�ً" يكوC موقع 
�لرجل كمحل rيد من �إلعر��، ,محّلها هي في موضع عمر,. 
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هل فهمتهم؟ هو يقو�: تعالي، ,هي تقو�: خذني.
 b��, Mينا بالذ�,�ستمّر �لتد�يب ,نحن ال ند�M به. ,ما ُيد
جد��C مد�سة 	هلية للبنا=، ,نحن ال ندخلها ,ما لنا فيها قريبة 

,ال نسيبة تخبرنا بالذM فيها؟
باشا  	سعد   ��N في  كبير`  حفلة  ستقا{  	نها  سمعت  حتى 
متحف   Cآل�  =�صا ,قد  �لدمشقية   ��لد, 	,سع  ,هي  �لعظم، 
 bبا? ,	نصح  منها،   �,	حّذ �قامتها  	نقد  فكتبت  �لشعبية.   Cلفنو�
�لبنا= ,	,لياbهن 	C يمسكو� بناتهم فال يبعثو� بهّن �ليها. ,كيف 
�ألجانب،  �لرجا�  	ما{  ترقص   C	 	بّي  عربي  مسلٌم  لبنته  يرضى 

,تتخّلع ,هي تغّني 	غاني كلها في �لغر�{ ,�لهيا{؟
 Cنه كا	ظّن 	, b��rئيس �لو�,لكن �لحفلة 	ُقيمت، ,حضرها 
خالد بك �لعظم، ,حضرها �لعقيد 	Nيب �لشيشكلي، ,قد كاC بعد 
قتل حسني �لزعيم هو �لحاكم من ,��b ستا�، �لجيش معه ,حكم 
�لبلد في يد%، ,حضرها قو{ ِمّمن ُيدَعوC بوجو% �لناA ,كبا�هم. 
,عرفنا خبرها من �لجر�ئد ,من �إل�عة، ,لم يكن قد جاbنا هذ� 

.Cلتلفزيو� M	 لر�ئي�
*   *   *

,	نا من عاNتي �� سمعت بمنَكر 	, �	يته 	Nُِخله هني كما 
تدخل �لمعلوما= في �لِمحسا�(١)، فأنا{ عنه كما 	نا{ كل ليلة 

______________________
(١) >�لمحسا�< كلمة ,ضعتها للكمبيوتر، كما ,ضعت من قبل كلمة 
�لصو=  علينا   Nّير ألنه  للر�Nيو،   >Nّلر��< ,كلمة   Cللتلفزيو >�لر�ئي< 

�لخا�V من �لمذيا�.
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كأC شيئًا لم يلج فكرM، فإ� كاC قبل موعد قيامي لصال` �لفجر 
,غلَبت  نفسي  مأل=  قد  �لفكر`  فوجد=  نومي،  من  �ستيقظت 
على فكرM ,تمّلَكت 	عصابي، فأتحّمس لها ,	ُِعّد في هني ما 
�لنو{ من عيني فألبث متيّقظًا 	ترّقب  	كتبه 	, 	قوله عنها، ,يطير 

.�طلو� �لنها

,كنت يومئذ �لقاضي �لممتاr في Nمشق، ,لعّل لك بمثابة 
�ئيس �لمحكمة �لشرعية �لكبرo في �لمملكة ,في مصر. ,كنت 
	قامه  مسجد صغير  ,هو  �لجامعة،  مسجد  في  لك  مع  	خطب 
�لجامعة،  فيها   =��لتي صا �لحميدية  �لثكنة  بنو�  لّما   Cلعثمانيو�
,هي �ألخت �لكبرo للثكنة في مّكة �لتي تر,نها عند �لبيباC، هي 

مثلها في بنيانها ,لكنها 	,سع منها ,	ضخم.

ناNيًا 	, ملهى  �لمسجد  �لفرنسيوC عليها جعلو�  فلما غلب 
طائفة  �لثكنة عمل  �سترNNنا  فلما   ،ً��على جد��نه صو  �,�,صّو
من �لشبا� على �	سهم 	خي �ألصغر محمد سعيد، بذلو� �لجهد 

,N	بو� ,ثابر,� حتى �سترجعو� �لمسجد.

 Cكا, جمعة  خطبة   �,	 فيه  ,	لقيُت  �لصال`،  فيه  ,	ُقيمت 
�,سًا ليلية 	لقيت 	نا N موضوعها >خطبة �لجمعة<، ثم جعلو� فيه
�A فيها، ثم ُنشر= �سائل كتبت 	نا 	ّ,� �سالة N �,	 بحمد �هللا
منها، ,كاC �لذM يرّتب �لخطب ,�لد�,A ,يطبع �لرسائل 	خي 

محمد سعيد.
*   *   *
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�قصة  �لبنا=   bهؤال فيها  �قص  �لحفلة  هذ%  	ُقيمت  فلما 
�لسما�، ,ُهّن صفو` فتيا= Nمشق جماًال ,ماًال ,Nالًال، ,	لبسوهن 

	لبسة حريرية ملّونة فضفاضة كالتي كاC يلبسها �لجو��M قديمًا.
لم يكن في هذ% �لرقصة عو�` مكشوفة، ,ال كانت �قصة هّز 
 �لبطن �لظاهر �لتي تعرفها بعض �لبالN، ,ال كاC فيها عرp �ألفخا
بحركا= مّتزنة كالذM يدعونه �قص �لباليه. ,لكن فيها ما 	ظّن 	نه 
	ضّر على �لشبا� من لك كله؛ ألC فيها -على �لرغم من �لثيا� 
 bُيتعّمد مثَله في �لعصر �لعباسي �إلما Cما كا `��لو�سعة- من �إلثا

�لفاتنا= �لمستوَ��N= إلثا�` ميو� �لرجا�.
,كاC من عاNتي حين 	صعد �لمنبر ألخطب خطبة �لجمعة 
	C 	ُِعّد �لموضو� في هني، ال 	كتبه ألنه ليس 	قبح من خطيب 
 Aقة مكتوبة، يضع عينيه فيها، ال ينظر �لى �لنا�يتلو خطبته من ,
 M	) لك في �لر�ئيبل يكّلمهم ُمعِرضًا عنهم. ,	قبح منه َمن يفعل 

.(Cفي �لتلفزيو
 ��بما 	عدN= في هني موضوَعين 	ترNNّ بينهما، 	يهما 	ختا,
منهما. حتى �C �لمؤّC بين يدMّ يصل �لى >حّي على �لصال` حّي 
,لكن  �لموضو�،   ��ختيا في   ً�NNّمتر  ��r	 ال  ,	نا  �لفال�<  على 
�لموضوَعين في هني، فإ� بد	= بأحدهما فتح �هللا علّي ,�نطلقت 

	تكّلم فيه.
,لم 	ُكن 	نوM �لتعّرp للحفلة ألنني تكّلمت فيها ,كتبت، 
,حسبت 	ني 	عذ�= بذلك �لى �بي. ,لكني لّما بلغت �لدعاb في 
?خر �لخطبة خطَر= على بالي �لحفلة ,ما كاC فيها، فخفت من 
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	كوC شيطانًا 	خرA. ,	نا   C	, ها��نكا ير�ني ساكتًا على   C	 �هللا 
 Cكو	 C	 ضى�ال 	�ضى لنفسي 	C 	كوC شيطانًا ناطقًا بليغًا، 	فأ

شيطانًا 	خرA؟
 bشيئًا قد نبض في قلبي فهّز% مثل هّز` �لكهربا C	 حسست	,
 C� 	ني  	علم  بذلك  	حّس  ,حين  ,عر,قي.  	عصابي  في   oسر,
تكّلمت كاC كالمي هللا ,	C �هللا ال يخذلني، ,قع لي لك عشر�= 
	ّما حين 	تكّلم  من �لمر�=، ما تخّلى �هللا عني في ,�حد` منها. 
للدنيا ,	فّكر في نفع 	ناله من كالمي 	, ضر� 	تحاشا%، �C تكّلمت 

في هذ% �لحا� لم يكن لكالمي 	ثر في نفوA �لسامعين.
قو� 	نني ال 	حفظه ألنني لم  لّما بلغت �لدعاb قلت كالمًا صدِّ
 Cصفه، ,�نما تكّلم به �يماني على لساني. قا� �لسامعو�	ُِعّد% ,لم 	
,مثابة  �إلسال{  ظئر  Nمشق   C	 معنا%  ما  قلت  	نني  لك  بعد  لي 
 }�بمكا يذهب  بما  ,ال  �إلسال{  يخالف  بما  ترضى  ال   Iألخال�
 ،A, فاعله ,كانت منزلته بين �لنا	قائله  Cكائنًا َمن كا ،Iألخال�
,	C هذ% �لحفلة منَكر` ,	نها حر�{ ,	نها تنافي �إلسال{، ,	C كل من 
حضرها ,�ضي بها ?ثم، ,	C �لذM ال يغا� على محا�مه Nّيو�!

,خرَجت �لكلما= من فمي كالرصاصا= من �لمدفع �لرشا¦، 
ما �حتمل هذ� �لكال{ كله Nقيقتين �ثنتين. ,ُشِدَ% �لسامعوC 	ّ,ًال، 
ثم خشعو� ثم �قتنعو� ,�ستيقظَت ضمائرهم �لمؤمنة، ,قر	= في 
�لصال` ?يا= قالو� �نها جاb= مناسبة للمقا{، ال 	عرF �آلC ,�هللا 

�لذM قر	= يومئذ في �لصال`.
,	قبل �لناA علّي بعدها �Nعين مهّنئين خائفين علّي، فقلت 
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لهم: �ني فعلت لك هللا، ,�هللا ال يتخّلى عّمن يعمل له.
,مَشت كلمتي في �لناA مشي �لكهرباb، تنتقل من 	قصى 
�لبلد �لى 	قصاها في لحظة، فلم ُيمِس �لمساb حتى كانت حديث 

.Aلنا�
	ّما �لحكومة فعلمت 	نها فوِجَئت ,غضَبت، ,لكن لم تجد 
سبيًال علّي فأنا 	تمّتع بحصانا=: بحصانة �لقضاb، ,حصانة �لدين 
ألني 	خطب خطبة �لجمعة في بيت �هللا، ,من ,��ئي �ألُّمة �لمسلمة 
,?الF من �لشبا� يد�فعوC عّمن ينصر Nين �هللا. فلم تجد �لحكومة 
�ّال 	C تصّب غضبها على �	A مذيعة ما لها نب، 	ظّن 	C �سمها 

فاطمة �لبديرM، ,لست 	عرفها.
لّما سألوها قالت لهم: ما� كنتم تريد, C	C 	صنع؟ هل 	قطع 
�لبّث؟ (,نسيت 	C 	قو� لكم �C �لخطبة كانت ُتذ�� من �إل�عة 
ثم  �لدين؟  �لخطبة ,�لخطيب من �جا�  	قطع  �لهو�b). هل  على 
�نه قاضي �لبلد، ,ما� يقو� سامعو �إل�عة؟ ثم �C �ألمر كله لم 
يمتّد �ّال 	قّل من Nقيقتين، لم 	ُِفق فيهما من Nهشتي حتى 	�جع 

�لى عقلي ,	قّد� ما ينبغي علّي 	C 	فعل؟
,على هذ� �لدفا� �لمخلص 	,قعو� عليها �لعقا�.

*   *   *
,�نقسم �لناA قسَمين: 	ّما 	هل �لدنيا ,فيهم بعض �لحاكمين 
,بعض �لصحافيين فحملو� علّي ,كتبو� عني ما شا�,� ,شاb لهم 
هوo نفوسهم. ,قد قلت لكم من قبُل شيئًا قد ال تصّدقونه ,لكنه 
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حّق، هو 	C �لجر�ئد في �لشا{ ُتعلَّق على جد�� �لقصر �لعدلي، 
,	نه طالما ,قع لي 	C �لجر�ئد كلها تحمل علّي ,تسّبني بالعنا,ين 
�لكبير`، ,	نا 	مّر بها فال 	لتفت �ليها ,	Nخل �لى �لمحكمة ,	باشر 
عملي ,	نساها كأنني ما �	يتها. ,	قسم لكم لتصّدقو� 	نني �لى هذ% 

� ما �لذM كتبو% عني.ِN	 لساعة لم�
بحمد  �لسو�يين  من  �لكاثر`  �لكثر`  (,هم  �لدين  	هل  	ّما 
�لعالم  �لفاضل  �لقاضي   C� حتى  معي،  فهم  �لعالمين)   �ّ� �هللا 
�لشيخ محمد �ألهدلي (�حمه �هللا) كتب مقالة عنو�نها: >كلنا علي 
,نشَر=  ممكن.  مذهب  كل   Mتأييد في  فيها  هب   >M,لطنطا�
�لهيئا= �إلسالمية بيانًا طبعت منه 	كثر من مئة 	لف نسخة ,,rّعته 
�لشعب  �لى  �إلسالمية  �لهيئا=   Cبيا< عنو�نه   Nلبال�  bجا�	 في 

�لكريم<. كاC مّما قالت فيه:
�C �لجمعيا= �إلسالمية ,علماb �لمسلمين ُتعِلن للحكومة 
باسم �لدين، ,باسم �لدستو�، ,�لكثر` �لساحقة من هذ� �لشعب 
 Iَخالقه �لفسو	عر�فه ,	يانه على �ختالفها، ,ُتنِكر N	 ُتنِكر Mلذ�
,�لدعا�` ,�لتهّتك ,�قامة �لحفال= �لر�قصة �لمتكّشفة باسم �لفّن 
,�لذ,I ,�لرياضة، ,�لتي غضبت من �لحفلة �لتي 	قامتها مد�سة 
	ما{  ��قصا=  �لمسلما=  �لبنا=  فيها  ,ُعرضت   �Nأل� N,حة 
�لرجا�، في شهر �مضاC شهر �لطاعة، ,نحن في مرحلة حر� 

مع �ليهوN، ,ال ُيستنَز� نصر �هللا بمعصية �هللا.
 �تعلن للحكومة 	نها -قيامًا بو�جب �لدين �لذM يأمر بإنكا
 ،Fيحمي �لخلق ,�لعفا Mلذ� ��لمنَكر، ,تنفيذ�ً ألحكا{ �لدستو
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,�Nً عن عقائدها ,	خالقها- ال ترضى بمخالفة شر� �هللا ,شر� ,
 oعوN ها ,شهو�تها باسمbهو�	لسما� للفئة �لتي تتبع �, ،Fلعفا�
,مستقبل  بناتها   pعر�	, بأخالقها  تتحكم   C	  Nلتجّد�, �لتقدمية 
	بنائها، ,تؤّيد (,	نا هنا 	نقل ما هو مكتو�) فضيلة �ألستا �لشيخ 
علي �لطنطا,M في كلمة �لحّق �لتي 	علنها في خطبته في مسجد 
لها،  تحريف  كل  ,ُتنكر  �لدين،  حكم  عن  فيها  ,عّبر  �لجامعة 
 Aلنا�  bلهؤال �لحكومة  �` بعض �جا� rلمؤ� ,تطلب ,ضع حّد 

,حمايتهم للحفال= �لماجنة، �لخ.
	ما �لتوقيعا= فهي: �ئيس ��بطة �لعلماb 	بو �لخير �لميد�ني، 
�ئيس جمعية تضاُمن �لعلماb كامل �لقّصا�، �ئيس جمعية �لهد�ية 
�إلسالمية محمد سعيد �لحمز�,M، نائب �ئيس ��بطة �لعلماb مكي 
�لكّتاني، �ئيس جمعية �لتوجيه �إلسالمي حسن حبّنكة �لميد�ني، 
�لتهذيب  جمعية  �ئيس   ،,�كفتا 	حمد   ��ألنصا جمعية  �ئيس 
محمد  �لدينية  �لشعائر  جمعية  �ئيس  �لخطيب،  هاشم  ,�لتعليم 
�لمر�قب  �لدقر،  	حمد   bلغّر�� �لجمعية  �ئيس  نائب  �لهاشمي، 
 Cئيس جمعية �لتمد��لعاّ{ لإلخو�C �لمسلمين مصطفى �لسباعي، 

�إلسالمي محمد حسن �لشطي (�حمهم �هللا جميعًا).
*   *   *

ثم 	صدَ�= جمعية �لهد�ية �إلسالمية منشو��ً ?خر قالت فيه: 
لقد حّذ� فضيلة �لشيخ �لطنطا,M (عفو�ً فإني 	نقل ما هو مكتو�) 
,كثيٌر من �لعلماb ,�لجمعيا= �لحكومَة من �قامة هذ% �لحفلة ,مّما 
 Fيو� هي في ِغنى عنها ,عن عو�قبها. ,ليس �لظرينشأ عنها من 
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بالذM يالئم �لتفّكك بين 	فر�N �لشعب �لو�حد 	, �ثا�` مسائل ال 
 Mباألمر �لذ oجر Mلذ� Cقالت: ,ما كا C	 يرضى عنها �لدين... �لى
يسكت عنه قاN` �لدين ,علماb �لمسلمين ,في طليعتهم (عفو�ً مر` 

ثانية) فضيلة قاضي Nمشق �لشرعي �ألستا �لطنطا,M، �لخ.
��b (,	حسب 	نه كاC خالد rئيَس �لو� bلعلما� Nلّما قابل ,فو,
بك �لعظم) قا� لهم �نه يحترمني ,يقّد�ني، ,لكنه 	نكر لفظًا بذيئًا ال 
 �Nيليق بي قد �ستعملته هو لفظ �لدّيو�. فصر� به �لشيخ عبد �لقا
�لعاني (,كاC جهير �لصو= حديد �لمز�V صّد�عًا بالحّق): "لقد 
كفر= ,َحُرَمت عليك �مر	تك �ّال 	C تجّدN �سالمك! 	تقو� عن 
لفظ �ستعمله �سو� �هللا ,َ,َ�Nَ في �لحديث 	نه لفظ بذbM؟"... يريد 
�N في حديث 	خرجه �إلما{ 	حمد ,�لنسائي , Mلفظ >�لدّيو�< �لذ

.�,�لحاكم ,غيرهم، فُبِهت ,لم يجد بد�ً من �العتذ�
في جلسة  ,	ُثيَر=  �لنيابي  �لمجلس  �لى  �لقضية  �نتقَلت  ثم 
سنة   Cمضا� من شهر  (�لمو�فق ٢٢  (يونيو) ١٩٥١   C٢٦ حزير�
مصطفى  Nمشق  نائب  من  عًا  موقَّ �الستجو��   Cكا, ١٣٧٠هـ)، 
�لسباعي ,نائب Nمشق محمد �لمبا�z ,نائب �لمعّر` حكمة �لحر�كي 
,نائب �لبا� عبد �لوها� سكر، �حم �هللا �لجميع فقد مضو� �لى 
�حمة �هللا. 	ّما �الستجو�� فمنشو� في �لجريد` �لرسمية في �لصفحة 

� سنة ١٩٥١.N٢٥٩ من �لمجلد �لصا
,لكن  طويل،  ألنه  كله  �الستجو��   N�,	  C	 	ستطيع  ال 

	لّخصه فيما يأتي:
يقو� 	,ًال: هل ترo �لحكومة في هذ% �لحفلة �لتي 	ُقيَمت في 
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قصر ?� �لعظم باسم معهد N,حة �أل�N، ,برrَ= فيها �لفتيا= في 
 ،�سّن �لثامنة عشر` ,�لعشرين في �قصا= متعّدN` 	ما{ �لجمهو
?يا=  فيها  �سُتعملت  مثير  بشكل  ,�لغر�{   oلهو� 	ناشيد   Cنشد	,
 oقدسيته، هل تر, C?لقر� تّتفق مع جاللة  �لقر?C في مو�طن ال 

�M؟�rبيانها �لو, ��لحكومة في هذ� ما يتفق مع نصو� �لدستو
هل ترo �لحكومة 	نه كاC من �لمناسب ��عة هذ% �لحفلة 
 oلتقو�,  `Nلعبا�  Cعنو� هو  شهر  في  �لرسمية  �إل�عة  محّطة  من 
,�لخضو� �لى �هللا، ,هو شهر �مضاC؟ هل ترo �لحكومة 	C مثل 
هذ% �لحفال= يصّح 	C يقو{ بها معهد 	ُنشئ للتعليم ,�لتهذيب؟ هل 
 `��r, =مع تعليما, M��rنه مّما ينسجم مع بيانها �لو	لحكومة � oتر
 bلرجا� ,�لنسا� بين  �لعاّمة   ���لشو� �لد�خلية بمنع �الختال� في 
في شهر �مضا C	C ُسمح باالختال� في تلك �لحفلة، حين كانت 

�لسيد�= ,�لتلميذ�= في 	تّم rينة ,	جمل حلية؟
 bللقضا  M,لطنطا�  �ألستا تقديم  في  �لحكومة   oتر هل 
نّص   Mلذ� ,لإلسال{  �لمساجد،  ,لحّرية   M	لر� لحّرية  �حتر�مًا 

�لدستو� على ,جو� �ستمساz �لد,لة به ,بآ�Nبه؟ �لخ.
�حمه )  z��لمبا محمد   �ألستا �لجلسة  هذ%  في  ,تكّلم 
�لسما�  �قص  C� :فيها  bفقا� كلمة طّيبة جا �لجميع)  �هللا ,�حم 
��فق  قد  به  يفخر   C	  Aلنا� بعض  يريد   Mلذ�  -Cإلخو�� -	يها 
عصر �النحال� ,�النحطا� في �ألندلس ,في بعض �لبالN �لعربية 
 `��ألخرo، 	فال يجب 	C نقّلد، �� ما 	�Nنا 	C نقّلد، عصو� �لحضا
,�لكر�مة  �لخلق  بين  تجمع  �لمر	`  فيه  كانت   Mلذ� �لذهبي  ,�لمّد 
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,�لجهاN ,�لكفا�؟ �لخ.
ثم تكّلم �ئيس �لمجلس فدعا �لنّو�� �لى ��جاb �لبحث في 
 �هذ% �لقضية حتى َيِرNَ جو�� �لحكومة، ثم 	عطى �لكلمة للدكتو
منير �لعجالني فكاC مّما قا�: سيدM �لرئيس، لقد 	لقيت سؤ�ًال 
 �ألستا Nمشق  قاضي  بقضية  يتعّلق  �لعدلية  ,rير  معالي  على 
�لطنطا,M. ,ليس �لقصد �حر�V معالي �لوrير، فهو شخصية محببة 
مهّذبة ,	نا من �لذين ُيِحّبونه ,يحترمونه، ,لكْن 	� =N	C نفهم من 
هذ� �لسؤ�� �ألسبا� �لحقيقية �لتي حملت �لصحف على تكثيف 
حملة غاشمة ضّد كاتب كبير ,مناضل ,طنّي معر,F (	عتذ� مر` 
ثالثة ألنني 	نقل مد� نفسي) هو فضيلة قاضي Nمشق �ألستا علي 
�لطنطا,M. ,قد كاC من جملة �ألشخا� �لذين �ستمعو� �لى خطابه 
في �لمسجد 	ستا في كّلية �لحقوI هو �ألستا مصطفى �لز�قا، 
كما �ستمع �ليه 	ستا ?خر هو �لدكتو� مصطفى �لبا�,MN، ,قد 
 �Nحة �أل,N كر حفلة	ّكد� لي 	C فضيلة �لقاضي لم يأِ= على ِ

بصر�حة ,ال تعّرp لها بجملة مخصوصة، �لخ.
ثم 	لقى �لشيخ �لدكتو� مصطفى �لسباعي كلمة قا� فيها: �ننا 
نز,ًال عند �غبة مقا{ �ئاسة �لمجلس �لنيابي ,N,لة �ئيس مجلس 
��b ُنرجئ بحث هذ� �لموضو� حتى يأتي جو�� �لحكومة، rلو�
 Iلعلها تسعى في هذ% �لمّد` �لى �صال� �لجّو بما يحفظ لنا �ألخال,

,يحفظ سمعتنا في �لبالN �لعربية �لشقيقة... �لى ?خر ما قا�.
*   *   *

هذ% هي �لقضية �لتي شغلت �لناA ,�لتي لم 	ُِ�Nْ من �ثا�تها 
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-يعلم �هللا- �ّال �نكا� �لمنَكر، ,قد حوكمُت بعدها 	ما{ مجلس 
 Cقانو نقد  في  كتبتها  كنت  مقالة  ,على  عليها  �ألعلى،   bلقضا�
�لعقوبا= �لذM يكاN ُيبيح �لزنا، ,قلت عنه �نه قانوC >�لقطا� في 

شبا�<!
بالحكم علّي بخصم  �نتهت  �لمحاكمة طويلة، ,قد  ,قصة 

ُعشر ��تبي شهَرين متعاقَبين!
*   *   *
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-١٣٧-
تعليقا= ,هو�مش

َمَثلي فيما كتبت عن Nيغو� ,سو�يا َمَثل �لذM يتبّو	 كرسيه 
في �لسينما، يرo �لفلم معر,ضًا لكن لم يشهد مر�حل �عد�N% ,ال 
يعرF خفايا 	عما� 	بطاله، ,ال يد�M ما حقيقة �لقّصة ,ما َصنع 

.�فيها مرتِّب �لمشاهد (�لسينا�يست) ,ال مؤلف �لحو�

,لكّن هنا في �لمملكة من قدماb 	صدقائنا ,من �فاقنا في كّلية 
��b �لُحُجب (�لكو�ليس)، �	o 	بطا� �لر,�ية , Cجًال كا� Iلحقو�
بال تحسين ,ال تزيين ,ال (ماكياV)، Nنا منهم ,كّلمهم، ,عند% 
�لسياسة   ��لناA سر من �ألسر��. ,	سر� من �ألخبا� ما هو عند 
ُتفشى ,ُتعَلن بعد ثالثين سنة، ,ِقّصتنا مع Nيغو� قد مضى عليها 

	كثر من 	�بعين سنة.
��b سو�يا ,�ياسة مجلسها r, ياسة�هذ� �لرجل �لذM ,لي 
 �,N ��حتكا �لكال{ في كسر  تجّر	 على  	ّ,� من   Cلنيابي، ,كا�
 F,معر  ��لدكتو هو  منهم،  �ّال   %Nستير�� ,حظر  للسال�  �لغر� 
�ليه َمن يسمع منه  تبعث   C	 `لجريد� 	قتر� على  �لد,�ليبي. ,	نا 
 Vّهذ� �لحديث ,يكتبه، ,كيف نجا على يد% مفتي فلسطين �لحا
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هو  مّما  ,ما صنع   ،bلحلفا� بر�ثن  من  �هللا  �حمه  �لحسيني  	مين 
	قر� �لى �ألساطير منه �لى �لو�قع. ,�C شئتم ما هو خير من لك 
,	جدo على �لجريد` ,ُقّر�ئها ,	نفع للتا�يخ، فاستكتبو% مذّكر�ته 

,ستجد,نها من 	غنى �لذكريا= بالمعلوما=.
*   *   *

,تعليق ?خر جاbني من �ألستا rهير �لشا,يش عن �لمقابلة 
�لتي 	شر= �ليها بين �ألستا محمد كما� �لخطيب ,َمن كاC معه، 
�لشيخ  بيت  في  �لمقابلة  هذ%   C	 ّكرني  لقد  	مين.   Vّلحا� ,بين 
 Vّلحا� �لمعترضين على   A	�قد حضرها -على  �لطويل  موسى 
N,ما  في   F,معر �لسن  كبير  طبيب  مجاNليه-  مقّدمة  ,في  	مين 
,عند بعض �لُمِسّنين من 	هل �لشا{، هو �لدكتو� سعيد عوN`. ,هو 
 M�طبيب من N,ما، طويل �للساC جد�ً جا�� �للفظ جد�ً، ال يد�
 Cلخطا�، كا� �N	 من Aفه �لنا�,ال يو��M ,ال يبالي مّما يتعا
سّيئ �لظّن بالناA، ما ُيذَكر عند% 	حد �ّال صّنفه في �لـ>�نتلجنس 
 F,معناها �لمعر, ،>bسيرفس<. ,ترجمتها �للفظية >مصلحة �لذكا
>�الستخبا��=<، 	M �لتجّسس لإلنكليز ,لغيرهم من 	عد�b �لعر� 

,�إلسال{. ,N�r على لك فأعطا% �قمًا في هذ% �لمصلحة.
مجاًال  يَدْ� ألحد  لم  مجلسًا  � حضر � 	نه  شأنه  من   Cكا,
�لمجلس. ,كاC صديقنا بل  ينتهي  ينتهي حتى  يبد	 فال  للكال{، 
	ستانا �لدكتو� حمدM �لخّيا� جا��ً لنا في �لد��، ,كاC له مجلس 
َثُقل  �لدكتو� سعيد  � حضر �  Cلجمعة، ,كا� يو{   Aللنا مفتو� 
�لمجلس ,,قف �لحديث. ,لقد �صطدمت به مر�= ,	سمعته كالمًا 
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من جنس ما يخاطب به �لناA. ,	نا �� شئت 	قَدُ� عليه منه ألنني 
	حفظ ثالثة 	�با� 	هاجي �لعر�، ,لكن حيائي منه لِسّنه ,خوفي 

	C 	سيb �لى �لرجل �لكريم صاحب �لد�� جعلني 	كّف عنه.
مع  �لمجلس  هذ�  حاضر�ً   Cكا, rهير   �ألستا خّبرني  لقد 
� �لعاني، ,هو �جل صريح غاية �لصر�حة ,لكنه Nلشيخ عبد �لقا�
�جا= �إلخال�، يعمل هللا، جهير �لصو= N قصى	مخلص �لى 
�نتبه  ُنّبه   �شديد �لهجو{، ,لكنه صافي �لقلب محب للحق، فإ
�لسّن  لهؤالb صغير  بالنسبة  �لصو��. ,�ألستا rهير  �لى  �جع ,
,لكنه ,�سع �الطال�؛ لّما نسيت �سم �لطيا� �لتركي �لذM كاC من 
�لسابقين �لى �لطير�C في �لشرI ,سقطَت طيا�ته ,Nُفن في صحن 
مقبر` صال� �لدين �أليوبي ّكرني هو به مع 	C �لقّصة كانت قبل 
لك 	نه يضّم �لى ما �?% ما سمعه، ,يستو�N ما  .Cُيولد بزما C	

سمع �كر` قوية يؤّيدها -كما يبد,- بمذّكر�= يكتبها.
�لشيخ  بيت  في  	مين   Vّلحا� مع  �الجتما�  لي  ,قد ,صف 
موسى �لذM كنت �لسبب في عقد% ,لم 	حضر%، ,صف مجلس 
�لدكتو� سعيد ,مجلس �لحاVّ 	مين فقا�: جلس �لدكتو� سعيد 
 Vّجله قبالة ,جه �لحا�عوN` على كرسي خيز��C مرتفع، ,�فع 
	مين �لذM كاC يجلس على 	�يكة لّينة 	قر� �لى �أل�p من كرسي 

...C���لخيز
�لى 	C قا�: ,	نا �ليو{ ,قد �نتقل �لحاVّ 	مين ,�لدكتو� سعيد 
 Mّمعرفتي ,َكُثر �ّطالعي ,تجّمَعت لد =N�r, ،حمة �هللا�عوN` �لى 
,ثائق خّطية ,شها�N= صحيحة تلّقيتها مباشر` من 	صحابها، 	نا 
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بعد هذ� 	شهد 	C سعيد عوN` عرF شيئًا ,غابت عنه 	شياb. ,يقو� 
(,	نا 	نقل ما يقو�): �C مّما غا� عنه خوF �هللا في �طالة لسانه 
على عباN �هللا، ,	شهد 	نه كاC ظالمًا. ,يقو� �C �لفكر` �لتي كانت 
سائد` عند مجاNلي �لحاVّ 	مين هي 	C �لوكالة �ليهوNية 	نشأ= N,لة 
,�لهيئَة �لعربية �لعليا 	ضاعت شعب فلسطين ,	خرَجته من بلد%. 
,	C هذ% �لنقطة كانت موضع قناعة 	كثر �لحاضرين ,منهم -على ما 
	ظن- �لدكتو� 	حمد حمدM �لخيا� ,�ألستا 	حمد محمد كما� 
�لخطيب ,�ألستا مظهر �لعظمة ,�ألستا عصا{ �لعطا� ,�لشيخ 
� �لعاني (,	rيد 	نا 	نني كنت 	يضًا 	قو� بهذ� ,	�من به Nعبد �لقا
	كثر من سّت ساعا=،  �لى حّد ما)، ,بّين 	C �الجتما� �ستمّر 
 Nّ��لحاVّ 	مين   C	, ،لتالي في جلسة مثلها� �ليو{  ,	نه ُعقد في 
على هذ% �لنقطة بأC �لوكالة �ليهوNية تأ,M �لى �كن �كين ,حصن 
 ،Fمن ال نعر, Fحصين، يؤّيدها �لعاَلم �لغربي ,�لشرقي ,من نعر

,�ستشهد ببيت �لمتنّبي:
}ٌ,� zَلر,ِ{ خْلَف ظهِر� oتـمـيـُل؟,سو جـانَبيَك   Mّ	 فعلى 

,�ليو{ ,قد �	ينا N,� �لعر� ,ُحّكامها بعد خمسين سنة من 
 Vّتصنع شيئًا، َكُبَر في نفسي �لحا C	 لعريضة لم تستطع� o,لدعا�

	مين.
فيها  توّثَقت  سنو�=   Cلبنا في  تجا,�نا  لّما  به  تعّلقي   N�r,
صلتي به ,�ستفاNتي منه، ,قد 	طلعني على �لكثير جد�ً من �لوثائق، 
,بعضها مّما كاC 	ثا�% �لدكتو� سعيد عوN` عن قضايا مالية. ,	نا 
نشر  من  �أليا{  من  يومًا  	تمّكن   C	 rهير)   �ألستا (يقو�  �جو 	
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ما  عندM من تلك �لوثائق، فإC فيها �لكثير من �لحقائق �لتي تضع 
خفضها  	عد��ها  حا,�  طالما  ��,سًا  ,ترفع  نصابه،  في  �ألمر 
,َتخفض ��,سًا يحا,� 	صحابها �لتفاخر ,�لتطا,� بها بغير حّق.

*   *   *

هذ� �لذM كتب �لّي به �ألستا rهير �لشا,يش.

 �C، ,ال يز�� في صد, �جا� �لعصر 	كثرها لم ُيد,َّ ��C 	خبا
	صدقائهم 	, في ,ثائق خاّصة عند ُمِحّبيهم ,�لمقربين منهم. فيا 
ليت بعض من ُيِعّد �سائل �لدكتو��` 	, �لماجستير ,يريد 	C يكتب 
 Mلظاهر في قضية فلسطين ,�لذ� Cله �لمكا Cكا Mعن �لرجل �لذ
عا¦ حيا` حافلة باألحد��، �لحاVّ 	مين �لحسيني، يجمع فيما 
 يجمع من 	خبا�% ما عند �لدكتو� معر,F �لد,�ليبي ,ما عند �ألستا

rهير �لشا,يش.

 C	 Fعر	بمناسبة �لكال{ عن �لوثائق: لقد طالما قلت �نني ,
عند خالي محّب �لدين �لخطيب �لوثائق �ألصلية للحركة �لعربية 
�التحاNيين  من   zألتر�� ُغال`  �ليه  هب  ما  على   ً�N� قامت  �لتي 
�لمعر,فة.  �لقومية  هذ%  �لى  تصير   C	 قبل  قبلهم،  من  ,غيرهم 
عند% �سائل �جالها، عند% ضبو� جلساتها، ,كل لك بخطو� 
	صحابها ,توقيعاتهم. ,يا ليت �حدo �لجامعا= 	, �لهيئا= �لتي 
تهتم بتد,ين تا�يخ �لعر� �لحديث تشتريها 	, تأخذ صو��ً عنها 

لئّال يضيع شيb منها.

*   *   *
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,�لى  �ليه  يومًا  سأُضطَّر  	ني  	حسب  كنت  ما  ?خر  ,تعليق 
	C 	ثبت معرفتي بأ�N �ألستا �سعاF �لنشاشيبي ,علمه ,تذّ,قه 
�لشعر. ,قد صحبته مّد` طويلة في مصر لّما كاC ,كنت 	قيم فيها، 
,حينما كاC يز,�نا في Nمشق. فلما تسّلمت �إلشر�F على تحرير 
>�لرسالة< (تقريبًا) سنة ١٩٤٧ كنت في كثير من 	يا{ تلك �لسنة 
هب مع �لزيا= �حمه �هللا �Nئمًا ,سعيد �ألفغاني 	حيانًا فنسهر 	
عند% حيث ينز� في فندI �لكونتنينتا� في ميد�C �أل,بر�. ,كنت 
بحكم عملي في �لمجّلة 	�o ما يكتب قبل نشر%، 	عرفه من خطه 
�لعطر   Cستكتبه غير%، أل�  C� �C كاC مكتوبًا بخطه ,من 	سلوبه 
�لزكّي -,لو خّبأته في ثنايا ثوبك- 	�يُجه يد�ّ عليه ,يرشد �ليه. 
كاC ينشر تا�` باسمه ,تا�` باسم >�لسهمي< (ألC �لنشاشيبي نسبة 
 Cيكو ,	حيانًا   ،Cنو  Fبحر  `�,تا �لسهم)،  ,هو  >�لنشا�<  �لى 
�بما 	غفل �السم ,,ضع في مكانه , ،>`��إلمضا< b	rهرMّ �لمنصو

.`�نقطًا متجا,
كلمة  يستشهد على صّحة  �لعجب حين  	شّد  منه  ,	عجب 
�لبلغاb: كيف ,صل  �N= خال� كتا� 	, �سالة لبعض , `�بعبا
�ليها؟ ,كيف جمعها ,ما 	خذها من ُمعَجم مرتب على �لحر,F؟ 
	نه ,ضعها  ,لو  ��Nها؟ 	 فاستخرجها حين  بيد%  قد ,ضعها   Cكا	
بيد% فلربما نسي مكانها. 	{ كاC يفهرA كتبه كلها؟ ,	نا 	علم 	نه 
 C{ كا	في مصر لم تكن مكتبته معه بل كانت في فلسطين.  Cلّما كا
يستوعب لك كله في هنه؟ لعّل عند �ألستا 	كر{ rعيتر �لجو�� 

	, بعض �لجو��.
 باألستا يجمعه  �لنشاشيبي  �لدين  ناصر   �ألستا  Cكا  ��,
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 ،�Nنا) هو �أل	كر{ ,	 �سعاF �لنَسب فإC �لذM يجمعنا به (�ألستا
,قد عجبت من �لذM 	نكر علّي قولي 	نه لم يستطع 	C َينظم قصيد` 
في �ثاb شوقي فجاb بالتي َسّماها >�= �لقو�في ,�لبحو�< ,فتح 
 Mبها من حيث ال يريد با� فّن جديد هو شعر �لتفعيلة. ما �لذ
	نكر% ,	كبر% في هذ� �لمقا�؟ هل يعرF للنشاشيبي قصيد` �rحمت 
�لمطلب  عبد  ,محمد  ,حافظ  شوقي  قصائد  �لبالغة   Cميد� في 
,	حمد محّر{؟ هل �Nّعى هو 	نه شاعر، 	, �Nّعى لك 	حٌد من 
�خو�نه ,ُمِحّبيه؟ ,	نا من ُمِحّبي 	Nبه ,مقّد�يه. ,ما� يضير% مع هذ� 
�إلطال� �لو�سع على 	�N �لعر�، ,�لفهم �لعميق لكال{ �لعر�، 
,�لمحّبة �لصاNقة للساC �لعر�، ما �لذM يضير% بعد لك كله 	ّال 

يكوC شاعر�ً؟
لك  C,� مر` فما كا	ّما عجبي ,عجب من معي لّما كّلمنا% 	
ألنه يتكلم �لفصحى، بل ألC له في كالمه ,�شا��ته 	سلوبًا يعجب 
منه َمن لم يكن يعرفه. 	نا 	علم 	نه كاC بليغ �لقو� ,كاC ال ينطق 
من  �لعالي  �لنمط   MNلعا� �لكال{  في  حتى  يلتز{   Cكا, بالعاّمية، 
بالغة �لقو�، ,لكنه كاC ُيبِهم 	حيانًا فال يفهم عنه �ّال من عرفه. 
من لك 	C قاضيًا في �لشا{ �سمه محمد نو� �هللا، من 	سر` هذ� 
�سمها معر,فة على �لساحل �لسو�M، كتب �ليه مر` في شأC من 
 ��لشؤ,C فجاb �لرNّ في برقية ما فيها �ّال هذ% �لجملة: >محمد نو

�هللا ما شاb �هللا<.
 =�فما فهم �لمر�N منها. فقلت له: 	نا 	فّسرها لك. ,تصّو
�ألستا ينطق بها 	مامي، ,كر= ُحّبه محمد�ً ,تعظيمه �يا% تعظيمًا 
قا�:  ُتقَر	.  هكذ�  ما  له:  فقلت  �لمشر,�،  �لحّد  به   r,يجا  Nيكا
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فكيف �C؟ فقلت له (,قلد= لهجة �ألستا): محمد، نو� �هللا؟ 
ما شاb �هللا!

لك مّما 	خذ%  Cيكّلم �لعاّمة بما تكلَّم به �لخاّصة، ,كا Cكا,
	Nبا�نا على بعض �لمتقّدمين. Nعانا مر�= �لى �لغد�b معه في فندقه 
�ليه   Nّنر C	 (��لكبير �لذM كاC ينز� فيه فأحببنا (	نا ,	نو� �لعطا
�لدعو`، فأبى علينا ,كاN يغضب مّنا، كما يغضب �C لم ُنِجب 
Nعوته. فلما 	لححنا عليه خّفف عّنا فرضي 	C نغديه لحمًا مشويًا. 
,كاC قد 	نشئ مقهى جديد في طرN Fمشق في 	,� شا�� ُيدعى 

شا�� بغد�N فأخذنا% �ليه.
قا� للجز�� بلهجته �لمعر,فة: جّنبني �لدهن، جّنبني �لدهن. 
له:  فقلت  فيه.  يسبح  �لدهن  في  غا�قًا  ,جدنا%  �للحم   bجا فلما 
لما� خالفت ما طلب �ألستا ,قد 	مر z	C تجّنبه �لدهن؟ فقا�: ال 
يا  سيدM، قا� لي: "ِجْبلي �لدهن"! لك ألنه كاC يخاطب صبّي 

�لجز�� بمثل ما يخاطب به عضو �لمجمع �لعلمي.
 Mكنت كتبته عنه (,�لذ Mما كتابه >�إلسال{ �لصحيح< فالذ	
 bشيا	فيه  C� قو�	 C	 (ُعيَد طبعه	نه 	منه ,قد سمعت  Cيهّمني �آل
 ليست من �إلسال{ �لصحيح. ,هذ� 	مر ليس من �ختصا� �ألستا
�سعاF على علّو قد�% في �أل�N، ,ال �ألستا ناصر �لدين على 
منزلته في �لصحافة، بل �C �لمرجع فيه -كما يكوC �لمرجع في 

كل علم من �لعلو{- �لى 	صحابه ,ثقا= 	�بابه.
فالذM يملك 	C يحكم عليه: هل هو مو�فق للدين 	, مخالف 
له؟ هم علماb �لدين. ,لم 	ُقل �جا� �لدين ألنه ليس عندنا في 
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 ،bجهال, bنما عندنا علما�, ،(A,كلير� M	) ينN جا���إلسال{ 
كما 	C في كّل علم من �لعلو{ ,كل صنعة من �لصناعا= قومًا لهم 

معرفة بها ,قومًا بعيدين عنها قد ُشغلو� عنها بغيرها.
�ياM ,خوفه علّي  	ّما �ألستا عا�N �لصالحي فأشكر حّبه 

:Mلك كّله: �نني لست �لذ,Nفاعه عني، ,	قو� له على 
َبناَنْهَنَسماُ= �لّربيِع تجرُ� خّدْيـ ُيدمي  �لحريِر  ,َلْمُس  ـِه 

 ،���,ال 	نا �ناb ثمين من �لبّلو� �لرقيق تكسر% ,قعة من علّو 
بل 	نا قطعة من �لفوال �لمتين �لذM يسقط من �لمنا�` �لعالية ,يبقى 
	نني  كانت. على  مهما  مقالة  تهدمني   C	 علّي  تَخْف  فال  سالمًا. 
 شكر= �ألستا ناصر �لدين ,�C كاC قد 	سرF، ,شكر= �ألستا

حسن �لكرمي �لذM 	نصف.
�لكريم  �لكرمي، ,لكّن 	خا% عبد  	لَق �ألستا حسن  ,	نا لم 
 �حمه �هللا كاC معنا ,	خا% عبد �لغني كاC سابقًا لنا. ,	حسب 	C �ألستا
حسن كاC في �لمد�سة (مكتب عنبر) متقّدمًا علينا، فهو �C 	كبر مني 
 C	 %من �خو�ننا من يكر Cهذ� يسو�% فال تخبر,% به، فإ Cكا Cِسنًا. فإ
يصّر� بعمر%. ,�لعر� تقو�: >�نما يأسى على �لعمِر �لّنساb<، فما 

با� بعض �لرجا� يكرهو C	C ُيقا� �نهم صا�,� شيوخًا؟
 C	 ملك �ّال	عيتر، فما r }كر	 	ّما ما كتبه عن كرياتي �ألستا
	ُطِرI معه خجًال ,	C 	قو� له (صاNقًا): شكر�ً. فلئن كانت كلمته 

كريمة فال عجب فإنه هو �ألكر{.
*   *   *
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:Iحلة �لمشر�,�نني 	شر� �آلC بالكال{ على 
يقولوC� C �إلنساC حيو�C �جتماعي، فهل هذ� �لقو� باطل 	{ 
	ني لست بإنساC؟ 	{ 	C �هللا خلقني ,حدC,N M بني ?N{ متوّحشًا 
	خاF �لمجتمعا= �لتي لم ?لفها ,	خشاها 	C 	غشاها؟ ,�ّال فما 
لي كّلما Nعتني �لد,�عي �لى لقاbِ َمن لم َتِزNْ بيني ,بينه �أللفة حتى 
�ِجئه ما �ستطعت ُ	 ,	 ،bفّر من هذ� �للقا	ها �لكلفة NياNrترتفع با

�إل�جاb؟
ضّمني   �� 	ني  منه  	عجب  	َ,ليس  عجيبًا؟  هذ�  	فليس 
�لمجلس ,صر= فيه تبّينت 	C عندM من �لمعلوما= ,�لمحفوظا= 

,�لطر�ئف ,�للطائف، ما يوّجه �لّي �ألبصا� ,ُيميل �ألسما�؟
,يقولوC� C لكل جديد لّذ`، ,لكنني ال 	كر 	نني مّر علّي 
عيد ,	نا صغير ,جا�,ني بثو� �لعيد �لجديد �ّال لبسته ُمكَرهًا باكيًا. 
� ,ال من بلد �لى بلد، ,ال تحولت من �N لى� ��N ال �نتقلت من,
عمل �لى عمل، �ّال 	سيت على فر�I ما تركت ,��ئي ,خشيت ما 

سألقا% 	مامي. فهل كاC �لمتنّبي ينطق بلساني حين قا�:
با ُخِلقُت 	َلوفًا لو َ�جعُت �لى �لصِّ

َلفا�قُت َشْيبي ُموَجَع �لقلِب باِكيا
�C لي �آلC بنا= ثالثًا في جّد` ,ثال� حفيد�=، ,�لبيو= 
�لسّتة مفّتحة لي ,َمن فيها يستحّبوC لقائي ,يرّحبوC بمجيئي، ,	نا 
�لطريق �لجديد  	تهّيب 	C 	سافر من مّكة �لى جّد` ,بينهما على 
�لعظيم 	�بعوN Cقيقة 	, 	قّل من 	�بعين. فكيف �C سافر= �لى 



١٥٧

	قصى �لمشرI؟ بل كيف �ضيت 	C 	حضر �لمؤتمر ,فيه �جا� 
من كّل �لبالN؟

�ني ألفّكر في لك �آلC فأعجب ,�هللا منه، ,	عجب كيف 
�حلت قبل لك �حلة �لحجاr �لتي حّدثتكم حديثها، ,�لتي كانت 
�= عجالتها على ثر�ها من يو{ خلقها �N =��سيا��ُتنا فيها 	,َ� سيا

�هللا ,بر�ها.
�لرحلة �أل,لى هو  �لى �جا�  	C يضّمني  �ستطا�   Mلذ�  C�
�حمه �هللا، ,�لذM جّرني �لى �لثانية هو �لشيخ  F�,ّلشيخ ياسين �لر�

محمد محموN �لصو�F شفا% �هللا(١).
�C صند,I �لحديد في �لمصرF يوCr بالقناطير ,ال يستطيع 
	C يحمله بعير، ,ال تحّطمه �لمطا�I ,ال تحرقه �لنا�، ,لكنه -على 
هذ� �لوْقر كله ,هذ% �لمَنعة كلها- يفتحه مفتا� صغير بمقد�� عقد` 
�إلصبع، ,�بما فتَحت باَبه كلمة، كلمة سّر ُ�ّكبت حر,فها بحيث 

ُيغَلق �لصند,I بها ,ُيفتح عليها.
تدخل  من   Aلنا� فمن  �لرجل.  شخصية  مفتا�  هو  لك 
�لى قلبه بإخافته منك بقّوتك، ,منهم من تصل �ليه بإثا�` شفقته 
 %bعضا	  bإلطر�� يشّل  حتى  بإطر�ئه   ,	 �ّقتك، , لضعفك  عليك 
,يخّد� جسد%، 	, بإطماعه حتى ينز� لك عن �لكثير 	مًال بما هو 
 Cيكو C	 ها. ,ليس حتمًاbستطيع �حصا	ال  oخر	كثر... ,مفاتيح 	

______________________
�لشيخ  ,توفي   ،١٩٨٤ عا{  	,�خر  �لحلقة  هذ%  ُنشر=  �هللا.  �حمه   (١)

�حمه �هللا سنة ١٩٩٢ (مجاهد). Fلصّو��



١٥٨

�لى  باطنها  في  ما  معرفة   Vيحتا قد  بل  مفتا� ,�حد،  للشخصية 
سلسلة مربو� فيها عدN من �لمفاتيح.

 C	 بمفتا� شخصيتي حتى �ستطا� Fعلَم �لشيخ �لصو�	فَمن 
يبلغ مني ما لم يبلغه �ّال قليل من �إلخو�C ,�لخّالC؟

�C �لحديث عن هذ� �لمؤتمر ال بّد فيه من �لكال{ عن �لشيخ 
�لصو�F ,�لشيخ 	مجد، ,هما �للذ�Nَ Cَعَو� �ليه ,جمعا من �لما� 
 z�ما 	نفقنا منه عليه. ,سأشر� �C شاb �هللا من �لحلقة �لمقبِلة بتد�ُ

ما يمكن تد�ُ�كه مّما بقي في هني من 	خبا� هذ% �لرحلة(١).
*   *   *

______________________
(١) باألمس كاC يكّلمني �لدكتو� سميح �لخضر�b من جّد` فقا�: متى تبد	 
بالحديث عن �لرحلة؟ قلت: قريبًا �C شاb �هللا. قا�: فلما� ال تأخذ 
�ألحاNيث �لطويلة �لتي �ستمر�= تحّد� بها من ��عة Nمشق 	كثر 

من ثالثة شهو�؟
لم  ألني  لك  	حز�ني،   =�,	ثا 	شجاني  �لكلمة  هذ%  حّرَكت  لقد 
	كتب شيئًا منها، فال 	نا حفظتها على �لو�I ,ال �لزمن حفظها في 
�لذ�كر`، لذلك ضا� 	كثرها. ,�ألقّل �لباقي منها هو �لذM سأعرضه 

عليكم �C شاb �هللا.
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-١٣٨-
مؤتمر �لقدA �إلسالمي

كاC قبل هذ� �لمؤتمر مؤتمر�=، 	عر F	Cّ من 	قدمها مؤتمر 
با�يس �لذM ُعقد لمو�جهة ما ُسّمي >تتريك �لعناصر �لعثمانية<، 
,قد 	خرV عنه خالي محّب �لدين �لخطيب كتابًا صغير�ً. ,مؤتمر 
	مين   Vّلحا� �لمفتي  �ئيسه   Cكا,  ،١٣٥٠ سنة  �أل,�   Aلقد�
�لحسيني، ,ُنّو�به: محمد �قبا� شاعر �إلسال{، ,محمد علي علوبة 
 `��لوrير �لمصرM، ,ضياb �لدين �لطبطبائي من �ير�C، ,محمد rيا
�لوrير �ليماني. ,كاC في لجنة �ألمانة �لعاّمة (�لسكرتا�ية) �ألساتذ`: 
� �لمظّفر ,شكرM �لقّوتلي ,�ياp �لصلح Nعبد �لقا, `r,�N `عز

,	حمد حلمي باشا.
ثم ُعقد مؤتمر �لعاَلم �إلسالمي في كر�تشي �لذM كاC فيه 
هذ�   Cكا سنين  عشر  بنحو  ,بعد%  �لد,�ليبي،   F,معر  ��لدكتو

�لمؤتمر �لذM جئت 	تكّلم عنه.
لوجدنا  �لمؤتمر�=  هذ%  تقييم)  تُقل  (,ال  تقويم  �Nنا 	 لو 
فيها خير�ً كثير�ً، ال شّك في لك 	بد�ً، ,فيها 	مو� كنت 	تمّنى 
 ،Cمة �لبالغة ,شعب �لبيا	لها ُحّب �لكال{، فنحن ,ّ	 .Cّال تكو	
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يت بالغة �ّال ألنها تبلغ بنا �لغاية �لتي نريد ,توصلنا  ,لكنها ما ُسمِّ
 Nلكال{ لمجّر� Cلنا غاية معر,فة كا �لى �لمقصوN، فإC لم تكن 

�لكال{.
,ال ُبّد من �لكال{ على 	C يكوC بعد% عمل، فكال{ �لطبيب 
سبب للشفاb، ,لكن �C لم ُيعَمل به فلم يشتِر �لمريض �لد,�b ,لم 
هذ%   C	 ,�لثانية  نفع.  �لطبيب  لكال{  يكن  لم  مو�عيد%  في  يأخذ% 
لم  ,لكن  �إلسال{،   �	قطا 	كثر  من   �كبا �جا�  فيها  �لمؤتمر�= 
ُيختا�,� �ختيا��ً من 	هل هذ% �ألقطا� ,لم يوكلو� �لكال{ عنها ,ال 

يلزمها �لذM يقولونه بلسانها.
�لى  تنقضي ,يعوN كل من حضر%  �لمؤتمر  	يا{   C	 لثالثة�,
بيته ,ينغمس في Nنيا% مقبًال على عمله، ,تصير 	يا{ �لمؤتمر عند% 
كرo من �لذكريا=. ,لكن يبقى �لمكتب  :Cآل� Mعند =�كما صا
�لذM �نُتخب فيه ,�للجنة �لتي �نبثقت عنه، تتكّلم باسمه ,تتخذ 
له مقر�ً تشتريه 	, تستأجر% ,تضع على بابه لوحة كبير` تد�ّ عليه 
,تشير �ليه، ,يحضر �جا� هذ% �للجنة �لمؤتمر�= ,�لمجتَمعا= 
 Mئم من �لما� �لذ�N , لبعضهم مرّتب	لهم  pبما ُفر�باسمه، ,
ُجمع إلقامته، ,�بما �تخذ% بعضهم ُسّلمًا �لى نيل �غائب �لدنيا 

,منافعها.
�لفّال� يملك بستانه ,ما فيه من شجر ,ما لهذ� �لشجر من ثمر، 
�عو� شجر% ,ال ملكوها، r ال, Cلم يشتر,� �لبستا bألعضا� bهؤال,
 Cيأكلو ,لبثو�  ثمرها،  من  ,	كلو�  بظّلها  فاستظّلو�  Nُعو�  ,لكنهم 

.Nمنه ,جو bلم يبَق لشي, Cلشجر ,�لبستا� ��r C	 بعد Cيبيعو,
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� كتبت في �, ،`�,عندM شيb 	ُِحّب 	C 	شير �ليه هنا �شا
فّصلت  	يا{  بعد  �هللا   bشا  C�  �تصد �لتي  �لجديد`   >Cلمسلمو�<
فيه تفصيًال. شيb كنت 	همس به همسًا في ?�C �خو�ني  �لقو� 
�ألNَنين، ثم تكّلمت به في �لمجالس، ثم عرضت �ليه في ُخطَبي 
,محاضر�تي، ,	نا 	جهر به �ليو{ لعّل �هللا يحّققه �C كاC فيه نفع 
 ،Cننا ال ينقصنا في �لدعا` فكر ,ال علم ,ال لسا	للمسلمين: هو 
نسير كلنا عليها ,طريق ,�ضح  ينقصنا خطة ,�حد`   Mلذ� ,لكن 
نشتغل  ننتهي فال  	ين  نبد	 ,�لى  	ين  نعرF من  فيه،  كلنا  نمشي 
باألمو� �لمختَلف عليها قبل �لمتَفق عليها، ,ال يضع 	حٌد Nعوَته 
	, حزبيته 	, قانوC جماعته �لتي ينتسب �ليها، ,ال صوفيَته مثًال 
تصير  بذلك حتى  يصبغها  للدعو` �إلسالمية،  	ساسًا  مذهَبه  ,ال 
معرp 	لو�C. ,ال يبد	 بالفر,� قبل �ألصو�، ,ال يفرp ما ير�% 

في �لمسائل �الجتهاNية على من يرo غير �	يه.
,لست 	قّلد �ليهوN، ,لكن علينا 	C ُنِعّد للعدّ, ما �ستطعنا 
,ضعو�  قد  كانو�   �فإ �لعمل.  ُخطَط  �لقّو`   oقو	 ,من  قّو`.  من 
�سمو� فيها طريقهم �لى عشرين 	, , Cصهيو bمخططا= حكما
,,حي  �لفاسد`  بعقولهم  فيها   C,يهتد سنة،  �بعين 	  ,	 ثالثين 
نرسمها  مثًال،   >bحر�  bحكما< ُخطَط  نضع  ال   �فلما شيطانهم، 
 bنسير على ضو, C?لقر� Mفيها بهد Mللسنين �لُمقبِال=، نستهد

,حي �لرحمن؟
�يد 	C 	قوله.	 Mلذ� bهذ� هو �لشي

*   *   *
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,�لمفّكرين   bلعلما� صفو`  من  جماعًة  مؤتمُرنا  ضّم  لقد 
�ين على هذ� �لعمل، كاألستا عّال� �لفاسي من �لمغر�، Nلقا�
,�ألستا �لبشير �إلبر�هيمي، ,�ألستا �لشهيد �لسعيد سيد قطب، 
 ،Fلمنعم خّال� �لزها,M، ,�ألستا عبد  �لشيخ 	مجد   ,�ألستا
�لحميد  عبد   ,�ألستا �لسبسبي،   ,�ألستا  ،Fلصّو��  ,�ألستا
 ،F��لعا  F�عا  ,�ألستا غوشة،  �هللا  عبد   ,�ألستا �لسائح، 

,	مثالهم ممن ضّم مؤتمرنا هذ�.
كر 	سماbهم هم من صفو` 	 C	 غيرهم ممن نسيت, bهؤال,
هم  ناسًا  قبله  من  �لمؤتمر�=  ضّمت  ,قد  ,�لمفّكرين،   bلعلما�
في �لفكر ,�لعلم في �لذ�,` ,�لسنا{. على 	C يكوC عملهم سر�ً ال 

علنًا، ,	C يكوC مد�,سًا ال مرتَجًال.
,	مر ?خر لم 	فهمه �لى �آلC، ,لعّل في �لُقّر�b من ُيفِهُمنيه؛ 
 �هو 	نه �� كانت هذ% �لمؤتمر�= تسعى �لى غاية ,�حد` ,تصد
 C	 لى بها,	, Nتتعّد �عن بد�ية ,�حد`، فلما� ال تمشي معًا؟ لما
 =Nَتعّد �تتوحد، ,Nيننا Nين �لتوحيد �لذM يدعونا �لى �لوحد`؟ �
الختالF 	,قا= عقدها فلما� ال تتوّحد �آلC �للجاC �لتي �نبثَقت 
عنها فيكوC منها لجنة ,�حد`، لعّل ِمن 	ظهر فو�ئدها لقاb �لرجا�، 
 ،oلبِّر ,�لتقو� �ّال خير ,نفع ,تعا,C على  لقائهم  ,ال يكوC من 
 zتنطلق فتحّر `�,�حتكاz �آل��b، ,ال يكوC من �حتكاكها �ّال شر�
فإ� هي تحرI ,ال  �ستعمالها  	سأنا  �بما , .ً��قطا مصنعًا ,تسّير 

� هي تدمر ,ال تسّير.�, ،zتحر
ِمنى  في  	ضعافه   Fضعا	 يحصل  بل  يحصل،  كله  ,هذ� 
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بعد قضاb �لمناسك ,	b�N �لفر,p ,�لو�جبا= لو كّنا نحّج حجًا 
هذ%  من  عشر�=  في  مثله   Cيكو ال  ِمنى  في   Cيكو ,ما  كامًال. 

�لمؤتمر�=.
*   *   *

�لرحلة لفلسطين 	مو�ًال طائلة  	ننا جمعنا في هذ%   C,ستر,
ما تسّلْمنا بأيدينا قرشًا ,�حد�ً منها، بل Nللنا �لمتبرعين على َمن 
 Mلمصر�) Cمضا�َسّمو% �ألمين �لعاّ{ للمؤتمر، ,هو �ألستا سعيد 
ال �لبوطي) فأ�سلو% �ليه. ,ما تسّلمُت من �لما� �ّال بمقد�� ما 	Nفع 
منه 	جو� �لسفر ,�لفناIN ,�لنفقا= �لتي ال ُبّد منها ,ال ِغنى عنها، 

فلما ُعد= قّدمت �ليهم حسابًا عنها كلها مربوطًا به ,ثائقها.
 Fعر	 ,لم  حسابًا   Cمضا� سعيد   �ألستا �سل 	 ما  ,لكن 
كيف 	نفق �لما� ,ال 	ين هب. فلما كانت �لد,�` �لثانية للمؤتمر 
في Nمشق 	صر�= على 	C ُيطلع �لمؤتمرين على حسابها، ,قلت 
�نني ال 	تهمه ,ال يحّق لي 	C 	تهم 	حد�ً، ,لكن 	طالب بما يطلبه 
�لدين ,تطلبه �ألمانة ,ما هو �لحّق. فلما لم يستجيبو� لي قاطعت 
�لمؤتمر فلم 	حضر%. ,قد بلغني 	C ,�حد�ً من �ألساتذ` �لمعر,فين 
من �إلخو�C �لمسلمين من حلب قا{ فيهم خطيبًا، فنا� منهم مو�فقة 

{ ,لم يّطلع عليه 	حد. على بياp على حسا� لم يقدَّ
	عفَو% من تقديم �لحسا�، ,لكن بقي �لحسا� �ألكبر يو{ 
�لعرp على �هللا؛ هنالك ينكشف �لغطاb، فَمن 	كل قرشًا من ما� 
�هللا 	, ,ضعه في غير موضعه، 	, ستر على هذ� �ألكل ,�C لم يشا�كه 

�ألكل، كاC شريكه في �إلثم... هنالك ينا� كلٌّ ما يستحّق.
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�لمقا�،  بتحسين  �لحا� ,ال  بتجميل ظاهر  ,ليس �لصال� 
�جل يزّكي عند% �جًال  bلمعاملة. ,ُعَمر لّما جا� Aلمقيا� C� بل
سأله: هل عاملته؟ هل سافر= معه؟ فلما قا� ال، �Nّ شهاNته ,لم 

يسمع كالمه.
,	نا تعّو =N	C 	بتعد عن مو�طن �لتهم، لذلك 	حذ� �لدخو� 
في قضية فيها ما�. ,لّما كاC �لعمل لدفع �لصهيونيين عن فلسطين 
,	قبل �لشبا� على �لتطو� ,�ألغنياb على �لتبر�، ,جمع هنا في 
 pعر ،Nكّل بلد عربي ما يساعد متطّوعيه على �لجها bبنا	لمملكة �
 Cيكو C	 لمحسنين �لمعر,فين مبلغًا ضخمًا جد�ً على� �	حد كبا
	نا فأبيت، فالمني �خو�ني ,قالو�:  صّك قبضه (�لشيك) باسمي 
ل  تحر{ مجاهدM بلدz من هذ� �لما�؟ قلت: �C هذ� �لما� سُيسجَّ
على 	نني �ستلمته، فمن 	ين 	ُقنع �لناA 	نني قد ,ضعته في مو�ضعه 
,سّلمته لمن ُ�ِصد له؟ �حم �هللا �مر�bً جّب �لغيبة عن نفسه ,Nفع 

قالة �لسوb عنها.
لذلك ال 	تسّلم ماًال بيدM ,ال 	شا�z بجمعه �ّال �C ,ثقت 

بمن يتسّلمه، ,ال 	مشي في طريق 	�o 	ّ,له ,ال 	عرF ?خر%.
هو   �Nأل� ,لكن  �ليها،  حاجة  من   Cكا ما  مقّدمة  هذ% 
�لبّث، ,�ألNيب كالمر	` �لحامل، ال يز�� يثقل عليها حملها حتى 
�لفكر`  ِ,ْقر   bلُقّر�� �لى  ُيلقي  يستريح حتى  ,الNتها، ,�ألNيب ال 
فيشا�كو% في حملها. 	ّما �C كاC 	حسَن في هذ� 	, 	ساb فأمٌر قّلما 

.bباNيهتّم بمثله �أل
*   *   *
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 �نقا جمعية  من  كتابًا  تلّقيت   ١٣٧٣ سنة  �أل,�  �بيع  في 
 bمن مكتب �إلسر�, M,لزها� 	مجد   bبإمضا  Iلعر�� فلسطين في 
 b�N	- نهما	فيه  bجا ،Fلصو�� Nمحمد محمو bبإمضا Vلمعر��,
لألمانة ,�يفاb بالعهد ,�بر�b للذّمة- ُيبِلغاC �لمسلمين كاّفة 	C بيت 
للمسلمين،  �أل,لى  ,�لِقبلة  ,�لمرَسلين   bألنبيا� مهبط   ،Aلمقد�
	يديهم  �لى  بتخريب ما ,صل  �لذين هامو�   Nليهو�  oُمعّرp أل
من مساجد �لمسلمين ,معابدهم، ,تعّمد,� تدنيسها ,�تخا بعضها 
�غم �لهدنة فإC �عتد��bتهم �لمسلحة على �لمسلمين , .bللبغا ً��,N
لك فإنهم يتطّلعوC �آلC �لى  Iفو, ،�N�� C,N متو�لية, `�متكّر
 Cعليه ,�عال bحيث �لمسجد �ألقصى، لالستيال ،Aبيت �لمقد
 pنقا	على  Cقيا{ �سر�ئيل مملكة حقيقية فيه ,تشيِيد هيكل سليما
 b�N	 لمسلمين في هذ� �ألمر ,تقاعسهم عن� ��لمسجد. �C تخا
,�جبهم في �لدفا� عن مقدساتهم معنا% �عالC فشلهم في �لدفا� 

عن كر�متهم، �لخ.
,في �لكتا� Nعو` لمؤتمر ُيعَقد في �لقدA، يكوC موعد 
�نعقاN% في �ليو{ �لسابع ,�لعشرين من شهر �بيع �أل,� سنة ١٣٧٣، 

�لمو�فق للثالث من �لشهر �ألخير من سنة ١٩٥٣.
كيف  �لذكريا=-  لهذ%  -�كماًال  لكم  	قو�   C	 ,	نا ,عد= 

.Fلصو�� عرفت �لشيخ �لزها,M ,�ألستا
قا� �لشاعر �أل,�:

عزَمُه عيَنيِه  بيَن  	لقى  هّم   �,نّكَب عن كِر �لعو�قِب جانبا�

�,�ية نّصه  Cعني �آل	, صّحفته، فما 	لعّلي حّرفت �لبيت  ,	
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 bهجا Cمدحًا، فكا, bلشاعر ثنا� N��بل �لكال{ على معنا%. لقد 	
,قدحًا. ,هل 	سو	 من 	C ُيقِد{ �لمرb على 	مر بال نظر �لى مناقبه 
,معايبه ,ال ِفكر في عو�قبه؟ ,لكنه -على لك- ,صف لي 	نا! 
	ُقِد{ على �ألمر  بقر�� مفاجئ؛   Cكثر ما فعلته في حياتي كا	  C�
بال تفكير ظاهر، ,�C كانت �لفكر` تدخل في عقلي �لباطن كما 
تدخل �لمعلوما= في �لِمحسا� (�لكمبيوتر) فيشتغل بها ,صاحبها 
منصرF عنها حتى يعطي جو�بها. من لك 	نني كنت سنة ١٩٢٩ 
�لعلو{ ,	حّر� في >�لزهر�b< ,	كتب في   ��N في A�N	 في مصر
>�لزهر�b< ,>�لفتح<، ,كانت �لزهر�b من �لمجّال= �ألNبية �أل,لى 
تشبه  �لتي  �لوحيد`  �إلسالمية  �لمجّلة  �لفتح  ,كانت  مصر،  في 

�لجريد` �ليومية في يوعها ,�نتشا�ها.
,كنت 	شا�z في عمل �لمطبعة �لسلفية. كاC طريقي ,�ضحًا 
� �لعلو{ ,	قيم �N سة في��,غايتي من سيرM ظاهر`، هي 	C 	ُتِّم �لد
 Mستمّر في مثل عمل خالي. فخطر على بالي يومًا بلد	في مصر ,
Nمشق، ,هاجني �لشوI �ليها ,�لى 	مي ,�خوتي ,	هلي ,	صحابي 
فيها، ,�سوNّ= �لدنيا في مصر في عيني كأني منها في ليل مظلم، 
 ��N يلمع لي من بعيد. فتركت Mمشق هي �لنجم �لذN `�,كأC صو
�لعلو{، ,فا�قت خالي على ُكر% منه ,على Nهشة ِمّمن حولي، 
,كاC جو�r سفرM حاضر�ً فركبت �لقطا� من محّطة با� �لحديد 

في �لمساb فأصبحت في حيفا.
,من فرحي بالعوN` لم 	َنم. ,كيف 	نا{ ,	نا مسافر في �لد�جة 
�جة ��بعة 	�خص منها؟ 	مضيت N ��لثالثة... ألنه ليس في �لقطا
ليلى على مقاعد من �لخشب ال يطمئّن �ليها �لجنب ,ال يستريح 
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 A	�عليها �لجسد، فلما بلغت حيفا �كبت �لسيا�` ,صعد= �لى 
�لحر�مي  بين  �لمفا,ضا=  جلسا=   Cآل� ُتعَقد  (حيث   `��لناقو

,صاحب �لد��)، ,منها �لى Nمشق.
�ها ,r	 =ُعد �لى مصر �ّال بعد ستة عشر عامًا، ُعد	لم ,
سنة ١٩٤٥. 	فليس عجيبًا 	نني جئت 	تحّد� عن هذ% �لسفر` �لى 
كر هذ� 	 	نني  منه  	َ,ليس 	عجب  كاملة؟  �بعين سنة 	 بعد  مصر 
 b�N خرجت به عن موضو� �لكال{ عن �لمؤتمر؟ �نه ً�Nكله �ستطر�
�الستطر�N �لذM �بُتليت به ,?يت به �لُقّر�b، ,هم كر�{ فليحتملو% 

مني ,ليقبلوني عليه.
لم 	ُكن 	�يد �لسفر يومئذ (	M سنة ١٩٤٥) �لى مصر ,ال 
	فّكر فيه، ,�C كنت 	تمّنا% ,	حّن �ليه، فإ� بشبا� يتحّدثوC بأمر 
�لسفر �لى مصر، فسألتهم: ما �لقّصة؟ قالو� �نهم �هبوC �ليها مع 
 ��لسر, فظهر  معكم؟  	تأخذ,نني  فقلت:  �لحامد.  محمد  �لشيخ 
عليهم ,عال �لبشر ,جوههم، ,خّبر,% فرّحب بي كما �ّحبو� 	جمل 

ترحيب.
كذلك كانت بد�ية هذ% �لسفر`. ,ليس �لذM قلته ��يا منا{ 
,ال 	ضغا� 	حال{، ,لكنها لوحة محا �لنسياC 	كثر 	جز�ئها، فلم 
� سمع قّصته �لسامع � Mيبَق منها �ّال ما يبقى من حلم �لنائم �لذ

قا�: خير �C شاb �هللا!
 Mشتر	 C	 عجز عن	 Mعرضت عليهم �لصحبة ألني طو� عمر
	, 	C 	بيع 	, 	C 	ستقّل بأمر من 	مو� �لدنيا ,حدM، كأC ما 	عطاني 
�هللا من عقل ,من كاb ,من قو` ,من مضاb �نصّب كله على �لكتا� 
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,�نحصر بالفكر ,�لعلم ,�نصرF �لى �أل�N، ,ألC �لشيخ محمد 
�لحامد (�حمة �هللا عليه) صديق 	ُِحّبه، ,�C كنت 	خالفه في بعض 
�: قربت �,Nفي حياتي بأ =�ما يذهب �ليه؛ فهو صوفي، ,	نا مر
من �لصوفية ألC مشايخي 	كثرهم من 	هلها ,لكني لم 	قبلها كّلها 
,لم 	نخر� فيها، ,صر= سلفيًا (	, كما يقولوC عندنا في �لشا{ 
>,هابيًا<) ,لكني كنت 	قف في 	شياb هي عندهم من �لمسّلما= 
��ها من �لمشكال=. ,كنت يومًا حنفيًا ملتزمًا متعّصبًا لمذهبي 	,
ال 	قبل ما يخالفه ,لو كاC حديثًا صحيحًا! ,كنت قد 	,تيت من 
صغرM جدًال، فكنت 	قو� �C مذهبي �متّد �ثني عشر قرنًا ,�نتشر 
علما�% بين مشرI �أل�p ,مغربها، فهل بلغهم هذ� �لحديث 	{ لم 
 bهو بلغهم فهل خالفو% متعّمدين ,هم من صفو` علما C�, يبلغهم؟
�لمسلمين، 	{ 	C لديهم Nليًال ?خر يرجعوC �ليه ,يعتمد,C عليه؟

 �Nنها قد ُتسِكت �لمجا	يت 	�,	مثا� هذ% �لجدليا= �لتي 
,لكنها ال ُترضي �لعاقل ,ال يقبلها �لمسلم �لعالم �لعامل. ,�نتهيت 
�لى �لوقوF عند قو� �لمعصو{ حين يبلغ ?يا= �هللا، ,فيما يشر� 
بما 	عطا% �هللا من ,حي ?خر �للفظ فيه من عند% ,�لحكم من عند 

�هللا، ,هو �لحديث �لثابت �لصحيح.
�لى  فيها  �لفقه يذهب  �لشيخ في مسائل في  ,كنت 	خالف 
�لتضييق على �لناA ,في 	Nّلة �لشر� سعٌة فيها، كالغناb، 	, يتمّسك 
ُيَعّد  �لنجا` ,ال  �لكماليا= ,ليست من 	سبا�  بفرعيا= هي من 
تركها من �لمحرما=. ,	شهد مع لك 	C �لشيخ محمد �لحامد 
كاC صاNقًا مع �هللا صاNقًا مع نفسه، ,قد جعل �هللا له من �ألثر في 

�لناA ما لم يجعل لعشر�= من 	مثالي 	نا.
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تقولوC: ,هل يكذ� 	حد مع �هللا؟ 	, هل يكذ� مع نفسه؟ 
 �,	قو�: نعم، �لذM يعلم �لمصلح من �لمفسد ,�لصاIN من �لكا
يعلم خائنة �ألعين ,ما ُتخفي �لصد,�، ,لكّن من سفه نفسه ,جهل 
قد�ها يحسب 	نه يخا�N �هللا، ,ال يخد� �ّال نفسه: ُيظِهر �لعمل هللا 
,ُيبِطن قصد% �لدنيا، فَيُعّد% �لناA في �لصالحين ألC لهم �لظاهر 

,يكتبه �هللا في سو�هم ألنه يتولى �لسر�ئر.
	ما �لصاIN مع �هللا (مثل 	خي �لشيخ محمد �لحامد �حمه 
َبّر�نِّيه، ,يصّفي نية قلبه قبل  �هللا) فإنه ُيصِلح ُجّو�نّيه قبل �صال� 
 Aيأمر �لنا Mمع نفسه هو �لذ INحه. ,�لصا�تحسين 	عما� جو�
بالخير ,يكوC 	,َ� من يأتمر به، ال �لذM يدعوهم �ليه ثم ال يعمل 

به ,ال �لذM ينهاهم عن �لشّر ثم يخالفهم �لى ما نهاهم عنه.
,	قو� �ستطر��Nً ?خر: هل تد�,C ما خائنة �ألعُين �لتي كرها 
�هللا ,ما �لذM ُتخفي �لصد,�؟ �C كل ?يا= �لقر?C عظيم، ,لكن 

في هذ% �آلية صو�` من حياتنا لو 	ّننا تنّبهنا �ليها.
 `Nجا عن   Fنحر�  Mلذ� �لبلد  في  �لمسلم  �لشاّ�   Cيكو
�إلسال{، ففشا فيه �لسفو� ,ظهر= �لعو��=، ,عّم �الختال� في 
�لمسر�  ,في  �لرياضة  بُحّجة  �لملعب  ,في  �لعلم  باسم  �لجامعة 
بدعوo �لفّن ,في �لمستشفى باسم �لطّب، فتمّر به �لبنت �لجميلة، 
�ليها، ,لكن  تنظر   C	 جفاَنه	ته N��بإ فيغّض بصر% عنها ,ُيمِسك 
لحظة غفلة منه تجعل عينه تخونه فتقع عليها، فإ� هو ناظر �ليها. 
هذ% هي >خائنة �ألعين<. 	ما �لذM تخفيه �لصد,� فهو �القتر�� 

منها ,�لوصو� �ليها.
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	عوN �لى حديثي: عرفت �لشيخ �لحامد من قديم (,كاC 	خو% 
�ّبا% �لشاعر بد� �لدين �لحامد معنا في مكتب عنبر، ال  Mألكبر �لذ�
 C	 كبر مني بكثير كما	فهو  ،Mعمر% من عمر C�, قو� �نه َسنيني	
�لشيخ محمد 	صغر مني بقليل) ,لكنني �� 	َفضُت في �لكال{ عنه 
خرجت عن خّط سيرC�, .M كتب �هللا لي ُعد= فكتبت عنه كثير�ً 

ألني 	عرF عنه ,عن 	ثر% في حما` �لكثير.
,جدته في هذ% �لسفر` صاحب نكتة، ,في �,حه ِخّفة على 
 Cكر% �لمتزّمتين �لذين يتكّلمو	نا 	نس للنفس. ,	لقلب ,في سلوكه �
�لعلم  ,�لمشَيخة غير  >�لمشَيخة<.  	, يحرصوC على  �Nئمًا  �لجّد 
,غير �لتد�يس ,�لتهذيب، فَمن شا b	C يعرF ما هي فليرجع �لى 
مقالة لي قديمة عنو�نها >صناعة �لمشَيخة<(١). ,	نا قد 	صبر على 
�لِجّد �لمحض نصف ساعة، ثم 	ُفِسد% بنكتة تجيb عفو�ً 	, مالحظة 

ُتضِحك َمن حولي ,ُتخِرجني من ثقل هذ� �لِجّد.
	قو� �نني صحبت �لشيخ ,من معه في �لطريق �لى مصر، 
�% 	بد�ً �N, .خالي ��N هبت �لىفلما بلغناها �ستأنتهم ,فا�قتهم ,
�لخلق  با�  في   Fالستئنا�  ��في شا خّلفتها  ,قد  مطبعته،   Iفو

فوجدتها هذ% �لمر` في �,ضة �لمنيل في شا�� �لفتح.
,	,� َمن هبت �ليه 	قر� �لناA �لّي بعد خالي، هو 	خي 
� صغير` �N حمه �هللا. ,كانت >�لرسالة< في��لكبير ,	ستاM �لزيا= 
	نني ,لجت  في طرF ميد�C عابدين، كنت حين 	Nخلها 	حّس 

______________________
لمعنى  >تحريف  مقالة  	يضًا  ,�نظر   .>Aلنا� >مع  كتا�  في  ,هي   (١)

�إلسال{< في كتا� >فصو� �سالمية< (مجاهد).
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.Cألما� ��N صر= في, oلهو� oلُمنى ,َمهو� oَمثو
�= �لصديق �لقديم ,�أل� �لكريم �لذM كاC سنة ١٩٢٨ r ثم
شابًا صالحًا مثله في مصر كثير، ال يكاN يد�M به �ّال من يّتصل 
َعَلم   ��آلC سنة ١٩٤٥ ,جدته قد صا فلما عد=  بحبله،  حبله 
في  �لشبا�  من   Fآلال�,  Fآلال� ,مرشد  �لرجا�،  �جل , �لبلد 
تعجز   Mلذ� �لعظيم  �لمجد  ,قر�ها. ,لكن هذ�  جميع مدC مصر 
عن حمله هاما= �لرجا� فُتصا� منه بالد,�� كما تصنع بشا�بها 
�	سه ,لم ُيبّد� حاله ,ال  ��لمعتقة �لصرF من بنا= �لكْر{، لم يُدْ
	نسا% �خو�نه، ,بقي معهم كما كاC، حتى لقد 	حسْسُت لّما قابلته 
	نني فا�قته باألمس، ,	C هذ% �ألعو�{ �لستة عشر ليست �ّال عشّية 

,ضحاها.
 �,كذلك يكوC �لعظيم؛ لقد تعّلمنا في �لمد�سة ,نحن صغا
بالقمح  �لممتلئة   C�, �لحقل  في  �	سها  ترفع  �لفا�غة  �لسنبلة   C	
تخفضه، فال يتو�ضع �ّال كبير ,ال يتكّبر �ّال حقير. ,	C من 	حّس 
به   N�Nr� 	قّل منه  �لمنزلة �الجتماعية   ,	 �لمنصب   ,	 �لكرسي   C	
تو�ُضعًا، ,	Cّ من �	o نفسه 	صغر من لك �نتفخ به ِكْبر�ً ,تا% على 

�لناA 	شر�ً ,بطر�ً.
 ��r  �� فقط  �لكرسي  �ُجل 	 على  �تفاعه �  Cيكو  Mلذ�  C�
 Cّما من كا	 ،p�كرسي �لوظيفة من تحته هوo ,	خلد �لى �أل

.(١)bتفاعه بجناَحيه، فال يز�� محّلقًا في �لِجو��كالنسر �
هل عرفتم من هو �لذM 	تكلم عنه؟ �نه مجّدN �إلسال{ في 

______________________
(١) �لِجو�b (ال �ألجو�b) جمع جو.
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 ��N في Mقا{ لنا حفلة شا	نه �لشيخ حسن �لبّنا(١). � ،Cهذ� �لقر
�إلخو�C �لتي �شتر,ها في �لحلمية �لجديد`، لوال �لخجل لقلت 
منه لي ال �ستحقاقًا مني  �كر�مًا  �لحفلة،  بهذ%   Nلمقصو� 	نا  �نني 
لها. بقيت ُمِحبًا له من بعيد صديقًا ُمخِلصًا 	Nعو له بظهر �لغيب، 
,لكنني -على طريقتي- ما �نتسبت �لى جماعة �إلخو�C ,ال �لى 

غيرهم من �لجماعا=.
,خطب  �لحامد،  �لشيخ  ,خطب  �لحفلة  هذ�  في  خطبت 
�لشيخ حسن، ,هو في خطبه �لتي يلقيها كما ُتلقى �ألحاNيث، بال 
�نفعا� ظاهر ,ال حماسة باNية، ِمن 	بلغ َمن عال 	عو�N �لمنابر. تفعل 
ُخطَبه في �لسامعين �ألفاعيل ,هو ال ينفعل، ُيبكيهم ,ُيضحكهم 
يهّز  �لصو=،   �Nها  ���لجو� ساكن  ,هو  ,ُيقعدهم،  ,ُيقيمهم 

�لقلو� ,ال يهتّز.
,	عرF في �لخطابة طريقتين: �لطريقة �لتي نشأنا عليها 	,� 
عهدنا في ��تقاb �لمنابر ,�لتي كاC عليها �لشيخ مصطفى �لسباعي 
 �حمه �هللا (,	نا 	ََسّن منه بكثير) ,�ألستا عصا{ �لعّطا� ,�ألستا
�لبنا  حسن  �لشيخ  ,طريقة   ،Cآل� عنه  سأتكلم   Mلذ�  Fلصو��
 bألبيِنا� bمن �لخطبا bكّل هؤال, .�,�لدكتو� عبد �لرحمن �لشهبند

______________________
(١) لّما شرعت 	كتب في >�لرسالة< في 	,�ئل عهدها كاC �لُقّر�b يحسبونني 
شيخًا كبير �لسّن، ,قد ظّن �لشيخ حسن ظّنهم ,نسي 	نه لقَيني عند 
طالب  خطا�  بها  يخاطبني  بخّطه  �سالة  منه   Mعند, شابًا.  خالي 
صغير للشيخ �لكبير، مع 	نه �ألكبر ِسّنًا ,قد��ً ,منزلة ,	ثر�ً صالحًا 

�حمه �هللا.
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�من سا#" �لمنابر. ��نا قد جّربت �لطريقتين، كنت �خطب مثل 
�جهي  �يحمّر  صوتي  فيعلو  �لحماسة  تغلبني  ��مثاله:  �لسباعي 
�تتالحق �لجمل ��لعبا;�: مني، ثم �نتقلت منها 7لى مثل طريقة 

�لشيخ حسن �لبنا ��لدكتو; �لشهبند;.
 ٌّCيخطب شا Fسنة ١٩٤٥ قا Jلحفلة في #�; �إلخو�� Mفي هذ
UتاM �هللا جماًال في �لوجه �بسطة في �لجسم �َجها;" في �لصو:، 
على ;�سه عمامة ليست مثل عمائم �لمشايخ في مصر، بل هي على 
ش مكوZّ كعمائم �لسو;يين ��ألتر�X. فألقى خطبة  طربو^ مقشَّ
فسألت  �_#حامًا.  �لفاظها  تز#حم  7يمانًا،  �تتدّفق  حماسة  تتفّجر 
عنه، فوصفوM لي بإعجاC �عّرفوM بفخر، ��b7 هو طالب عر�قي 

موصلي.
�للحديث بقّية(١).

*   *   *
______________________

(١) سيالحظ �لقا;k �نه �صل 7لى هذ� �لموضع من �لمقالة �هو يمشي في 
 (mصل �لموضو�هو  Zلذ�) منشأ �لحديث�من �ستطر�#.  mستطر�# تفّر�
 nقو� J� :عد�نا ��لمقالة: "� n�� في nلذكريا: قا� Mصاحب هذ J�
لكم كيف عرفت �لشيخ �لزها�Z ��ألستاb �لصو�p..."، فلما �صل 
7لى هذ� �لموضع في نهاية �لحلقة قطع �لحديث ليكمله في ��n �لحلقة 
�لتالية. �قد فعل، لكن لو �نكم قلبتم �لصفحة �قر�تم �لفصل �لتالي 
من  �قتطع  �هللا  �J جدZ ;حمه  ��لسبب  تجد�� من bلك شيئًا.  فلن 
�لذكريا: -لّما نشرها في �لكتاC- عد#�ً من �لمقاال: �لتي خصصها 
 ،Fهو ينشر حلقا: �لذكريا: في �لجريد" للحديث عن بعض �ألعال�
�ضّمها 7لى كتاC >;جاn من �لتا;يخ< في طبعته �لسابعة �لتي نشرتها= 



١٧٤

______________________
>�لذكريا:<   yسيا من  خرجت  �هكذ�   ،١٩٨٥ سنة  �لمنا;"   ;�#   =
�لمنشو;"، �لكنها تسببت �حيانًا في �نقطاm مفاجئ كما حصل هنا. 
7لى  فليذهب  هنا  �نقطع   Zلذ� �لمشهد  ُيتّم   J� �لقر�{  من  شا{  فمن 
مطلع مقالة >�لشيخ ��د �لزها�Z< ~ كتاC >;جاn من �لتا;يخ<، 
�فيها يقوn �ملؤلف: "ملا كنا صغا;� كاJ شيوخنا -�حسن �هللا 7ليهم- 
يبعد�ننا عن كل ما يفسد ملكتنا �أل#بية �� ُيدخل �لُعجمَة ��لضعف 
على �ساليبنا، لذلك � �قر� قصص >�لف ليلة< ح� ك�: �صلب 
�#;كها  كلما  شهر_�#  �جد:  قر�ִדا  فلما   ،Zساعد ��شتد   Z#عو
�لليل  �#جا  �لنها;  �نقضى   �bفإ �ملبا�،   Fلكال� عن  �لصبا� سكتت 
��نا  �قفت.  حيث  من  �مشت  قطعته  قد  كانت  ما  فوصلت  عا#: 
�ليوFَ مثل شهر_�#، مثلها ~ حديثها �مقا�ا ال ~ حسنها ��ا�ا! 
قطعت �حلديث ~ �حللقة �ملاضية ملا صعد �ملنَ� �لشاCُّ �لعر�قي 
�J ��ه   Jآل� فاعلمو�  لكم...  �J ��يه  قبل  �ملوصلي، �فا;قتكم 

."pمد �مو# �لصو��
 pلحديَث عن �لشيخ �لصو�� Z�إليجا_ فّصل �لشيخ �لطنطا� Mبعد هذ�
(;حم �هللا �الثنين)، �هو حديث شّيق يستحق �لقر�{"، فر�جعوM في 

�لمقالة �لمذكو;" في كتاC >;جاn< (مجاهد).
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-١٣٩-
Aجا� كر�{ عرفتهم في مؤتمر �لقد�

 	قّد{ بين يَدM هذ% �لحلقة تعليقًا قصير�ً على مقالَتي �ألستا
نجد` فتحي صفو`(١).

لنا   Cسبو� ,�لهو�تف ال تنقطع عني من �خو�	لقد �نقضى 
	Nباb، من صيا�فة �لكال{ �لذين يميز,C عاليه من ناrله كما يمّيز 
�` �لغالية من �لعملة �لرخيصة �لمبتَذلة، ,من Nلصيرفي �لعملة �لنا�
 �صاغة �لبياC �لذين يعرفوC عيا�% ,مقد��% كما يعرF �لصائغ عيا

�لذهب من �لنظر �ليه. يقولوC: 	قر	= مقالة نجد` فتحي صفو`؟
______________________

(١) حينما ُنشر= هذ% �لحلقة في صحيفة >�لشرI �أل,سط< قّدمت لها 
�ألسبوعين  في  �أل,سط<   Iلشر�< نشَر=  �لمقدمة:  بهذ%  �لصحيفة 
�لماضَيين مقالتين لألستا نجد` فتحي صفو`، �لدبلوماسي �لعر�قي، 
تحّد� فيهما عن كرياته عن 	ستاَيه �لشيخ علي �لطنطا,M 	طا� 
�حمه �هللا، عندما كانا  ��هللا عمر% ,مّتعه بالعافية، ,�لشاعر 	نو� �لعّطا
	ستاين ,كاC طالبًا في �لمد�سة �لغربية �لمتوسطة في بغد�N. ,كأنما 
�لشيخ  	ستانا  نفس  في  �لعزيز`  �لذكريا=  بعض   Cلمقالتا� لمست 
علي �لطنطا,M، فهو يقّد{ لحلقة �ليو{ من كرياته بهذ� �لتعليق على 

�لمقالتين.
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لقد 	صبحت -يا نجد`- معر,فًا في �لمملكة ألC �لبضاعة 
�,�جها �لى �عالC، هي تعلن عن نفسها. Vلجّيد` ال يحتا�

لقد 	عد= لي بمقالتيك 	يامًا حلو` عزيز` على نفسي بعدما 
 Nعيش بها ثم بذكر�ها فكا	كنت  ً�Nّكرتني عهو,ّلت تلك �أليا{، ,
�لنسياC يغلبني عليها، ,نشر= لي صو��ً 	نا ال 	ملك نسخًا منها، 
فتعاَ� �نظر �لى هذ� �لشيخ �لذM 	ثقَلت كاهَله 	عباbُ �لسنين ,جثَمت 
 Mسنة، هل هذ� �لشيخ هو �لشاّ� �ألنيق �لذ Cسبعو, Cٍعليه ثما

نشرَ= صو�ته ,	فضت في ,صفه؟
 Cحمه �هللا، فقد كا�,	عد= لي كرo 	نو� �لعطا�. ,ما نسيته 
 >Fّما ما كتبُت عنه في >�لمكشو	قسيم �لر,�.  Cشقيق �لنفس ,كا
فقد كاC كما حز�َ= ,قّد�=؛ في حالة جفو` ال بد 	C يقع مثلها 

.bبل بين �إلخو` ,�ألشقا ،bألصدقا�, Cحيانًا بين �إلخو�	
 Fعر	يك يو{ كنت طالبًا، ال Nنا	يك كما كنت Nنا	يا نجد` (
كيف ُيناr, oNير مفوp ,لو كاC متقاعد�ً): هل تذكر 	يا{ �نقطَعت 
 ،Nمشق في سنو�= �لحر� ,كانت تأتيكم في بغد�N لرسالة< عن�<
علمَت  فلّما  فيها،   Mلغير  ,	 لي  ُنشر  ما   Fعر	  C	 	حب  ,كنت 
�سلت لي جد,ًال بفها�A تلك �ألعد�N كلها؟ �نها ال تز�� بخّطك 	
عندM. فهل تعمل �آلC مثل لك �لمعر,F �لذM عملته من 	�بعين 
سنة، فتصّو� لي ما نشر= في >�لمكشو ،>F	 }	C �ألستا نجد` 
�لباحث �ألNيب ,�لوrير �لسابق ال يعمل ما كاC يعمله لك �لطالب 

�لصغير؟
 ،>Fلمكشو�< Nعد�	ني ما كتبت هذ� �لتعليق ألطلب منك 	على 
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بل ألكشف لك عّما 	Nخلَت على قلبي من �لمسّر` بما كتبت ,بما 
نشر= من مطوMّ �لذكريا=، ,	طلقت لساني بالفخا� 	C نشأ في 
�لتلميذ �بما فاI 	ستا%. ,قد   Cكا C�, ،من هو مثلك Mتالميذ
�سخ في �أل�N مني قدمًا 	 �عشُت حتى �	يت من تالميذM َمن صا
,	كثر في �لناA علمًا، ,	,سع كر�ً ,	كبر �سمًا. فلله �لحمد على 

�جو لك �لتوفيق.	, zشكر	لك، ,
*   *   *
	عوN �لى سرN حديث �لمؤتمر.

لّما جاbتني �لدعو` �لى حضو�% هممت -على عاNتي �Nئمًا- 
باالعتذ�� عنها ,�لفر�� منها، لوال 	C هتف بي هاتف (	M كّلمني 
 M,لزها� بأC �لشيخ 	مجد  �لفناIN في Nمشق  بالهاتف) من 	حد 
�ليهما،  هب 	  C	 من  ُبّد  يبَق  فلم  ,صال.  قد   Fلصو�� ,�لشيخ 
�لشيخ  شيخنا  عندهما  ,,جد=  بحّقهما.  ,قيامًا  بلقائهما   ً��سر,
�حمة �هللا عليهما،  z��لمبا �فيقنا �ألستا محمد , ��لبيطا بهجة 
فحصر�ني باللّين من قولهما ,�لعظيم من حّقهما في �r,ية ال 	ستطيع 

�لخر,V منها، فاضطُر�= 	C 	,�فق على حضو� �لمؤتمر.
,تركا لي �ختيا� من يذهب معي 	, 	هب 	نا معه من Nمشق، 
فنظر= فإ� �لعاملوC في �لساحة 	كثرهم شيخ كبير له �لوجاهة في 
 C�, %b��, Aمشى مشى �لنا C� ،في �لمجلس `��لناA ,�لصد�
قعد قعد,� بين يديه ,�C قا� �ستمعو� لقوله، لكن ال ُيرجى منه 
كثير�ً   C� ثم  ,قّوته.  شبابه  هب 	, طاقته  �ستفر¤  ألنه  كبير عمل 
من هؤالb �لذين هم مشايخنا يعيشوC (كما 	عيش 	نا �آلC) على 
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هامش �لحيا`، ال يخالطوC �لناA ,ال يد�خلونهم ,ال يعرفوC ما 
منهم  فالو�حد  مكايدهم.  من   C,يعد ,ما  مقاصدهم  من   Cُيخفو
ينخد� �C ُخد�، يظن �لناA كلهم صاNقين مثله فيصّدI كل ما 
يقوله �لناA. ,لو سرN= ما ,جد= منهم في هذ� �لبا� ألطلت 

.bملْلُت �لُقّر�	, Nلسر�
يعرF من   ،Vّال,َ  Vَخّر� منهم  ,,جد= ?خرين كل ,�حد 
	مر �لناA �لظو�هر ,�لخفايا ,يكاN ُيدِ�z �لنو�يا ,يكشف �لخبايا، 
 يّتخذ � Aبما خد� هو �لنا�فال ينخد� ألحد من �لناA، ,لكنه 
 ،��لَخسا بها   Nته معقو�تاجر ,تجا فهو  �لدنيا،  �لى  ُسّلمًا  �لدين 
ألنه يبيع هبًا بنحاA ,	لماسًا بزجاV، ُيعطي �لخالد �لباقي من 
	مو� �آلخر` ليأخذ �لموقو= �لفاني من حطا{ �لدنيا. ,هل 	َْخَسُر 
ه �عجا� �لعاّمة فهو ُيِقّرها على بَِدعها  ِمّمن يبيع Nينه بدنيا%، َهمُّ
,ضاللها، ,ِ�ضا �لُحّكا{ فهو يمالئهم ,يجا�يهم؟ يرجو �لناA ,�ُهللا 

	َ,لى 	C يرجو%، ,يخشاهم ,�ُهللا 	َحّق 	C يخشا%.
فعلى 	Mّ هذين 	عتمد ,بأيهما 	عتضد؟

لذلك تركتهم ,تخّير= نفر�ً من �لشبا� �لعاملين، ِمّمن 	عرفه 
من 	هل �لفهم ,�لعلم ,�لعقل ,�لدين. كانو� يومئذ شبابًا فكأC �هللا 
 .Cليهم بالَبنا� ���ني ما صا�,� �ليه �ليو{، صا�,� 	ساتذ` كبا��ً ُيشا	

منهم �ألساتذ` عصا{ �لعطا�، ,rهير �لشا,يش، ,	Nيب صالح.
	ّما عصا{ فقد عرفت 	با% من قبله في �لمحكمة، فلما جئت 
�A في �لمعهد �لعربي مع �شتغالي بالقضاb ,	,شَكت �لساعة ّN	
 C	 قا{ طالب من بين �لطّال�، فحسبته يريد bأل,لى على �النتها�
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يسأ� سؤ�ًال، فإ� هو ُيلقي خطبة بلساC فصيح ,بالغة متدّفقة، 
ثناb ال يستحّقه �لد�A. ففتحت عيني Nهشة،  �سي N ُيثني على

,شهد= في تلك �لساعة مولد خطيب.
مثلها  �لى  	ُعد  فلم  منها  ُتْبُت  �لتي  �لسيئَة  �جترحُت  لّما  ثم 
لك �ختبا��ً مني  Cفرّشحت نفسي في �نتخابا= سنة ١٩٤٧(١)، كا
با   �نصرF عني 	كثرهم، حتى �خو�C �لصِّ� ،bلصد�قة �ألصدقا
�فاI �لعمر �لذين ال 	فتأ 	كرهم �Nئمًا في هذ% �لذكريا= 	عرضو� ,
	,ليائي  من  	عّدهم  كنت  من  حا�بني  بل  يساعد,ني،  فلم  عني 
فكانو� 	شّد علّي من 	عد�ئي! ,	نا هنا ألقو� �لحّق ال ألجامل، 

,سيأتي �C شاb �هللا خبر لك كله مفصًال.
ثم   ،Mتالميذ من  يومًا  كانو�  ِمّمن   ً�Nُجُد  bصدقا	 �بحت ,
صا�,� من 	قر�ني ثم سبقوني ,تخّطوني، كاألستا محمد �لقاسمي 
كما  �النتخابا=،   pعلى خو 	عانني  من   A	� على   Cكا  Mلذ�
كاC �ألستا rهير �لشا,يش ,عمر عوN` �لخطيب ,�ألستا ,حيد 
�حمه �هللا حفلة �نتخابية  Nبو% �لشيخ محمو	قا{ لي 	 Mلذ� ،Nلعّقا�
 Nلشيخ محمو�, .Mلجامع �ألمو� �في مد�سته في حّي �لعما�` بجو�

.Mتلميذ 	بي ,	ستا
حقًا  �لحاضرين  	Nهش  شاّ�  فتكّلم  قا{  �لحفلة  هذ%  في 
�لخطيب  هذ�   Cكا, َجنانه،  ,ثبا=  لسانه   Iنطال�, بيانه   Iبإشر�

______________________
(١) سيأتي خبر هذ% �النتخابا= ,كيف �شح علي �لطنطا,M نفسه فيها 
في حلقة متأخر` في �لجزb �لسابع من هذ% �لذكريا=، ,هي �لحلقة 

�قم ١٩٣ (مجاهد). 
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هو عصا{ �لعطا�(١). ,سأكتب يومًا �C شاb �هللا عنه ,عن �خو�نه 
,	قر�نه، ِمّمن هم 	بنائي في �لسّن ,ُخَلصائي ,	صدقائي في �لحيا`، 

	كتب عن كّل منهم، تا�يخه معي 	, تا�يخي معه.
	سفت بعد هذ% �لحفلة على هذ� �لعلم ,هذ� �لنبو¤ 	C يغفله 
�لناA 	, ال يهتّم به �لُحّكا{، �لذين ال يِزنوC �لبشر بما في ��,سهم 
 ،Cلسنتهم من بيا	ال بما على , Cمن علم ,ال بما في قلوبهم من �يما
بل بما في 	يديهم من شها�N= قد تكوC مزّ,��=. فسعيت �لى 
 �,	��ساله �لى مصر ليأتي منها بشهاN`، ,لكن �إلخو�C هناz لّما �
فيه هذ% �لمز�يا قّدمو% �لى �لمنابر ,صّد�,% في �جتماعا= �ألَسر، 
,قعد بين يديه يأخذ عنه ,يستفيد منه َمن كاC �لمفر, p	C يكونو� 

	ساتذته في �لجامعة فيتلّقى هو عنهم ,يأخذ �لشهاN` منهم.
�لى  هب  	نه  ظر�ئفها  ,من   =�Nلشها�  �	خبا طر�ئف  ,من 
مصر في تلك �لسنة �لتي 	قمتها فيها (سنة ١٩٤٧) �ثناC من �فاقنا 
كل منهما عالِم، بل هو مرجع في �لعلم �لذM �نقطع �ليه، �لشيخ 
هبا   ،Mلنحو� �ألفغاني  سعيد   ,�ألستا �لفقيه  �لز�قا  مصطفى 
�سمية يحتاجاC �ليها ألC �لقانوC ال ينصف �ّال من  `Nليأخذ� شها
 �يحملها، على طريقة �لفرنسيين. ,لقد كنت 	حفظ قديمًا 	نك �
قلت للفرنسي: هذ� عالِم، قا�: ما هي شها�Nته؟ ,�إلنكليزM يقو�: 

______________________
(١) ,بعد هذ% �لحفلة بنحو عشر سنين تز,V عصا{ �لعطا� �البنَة �لثانية 
لعلي �لطنطا,M، كبرo خاالتي بناC، �لتي قضت شهيد` في 	لمانيا عا{ 
١٩٨١، ,سيأتي خبُر موتها �لمفجع ,�ثا�ها �لموجع في �لحلقة ١٦٥ 

�حمها �هللا (مجاهد).  ،)ANلسا� bمن هذ% �لذكريا= (في �لجز
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 M�N	 عماله؟ ,لست	ما هي معلوماته؟ ,�ألمريكي يقو�: ما هي 
مدo صّحة هذ� �لقو�.

,تبّين من �للقاb �أل,� بين �ألستا �لز�قا ,�ألستا �ألفغاني 
,بين من هبا ليتعّلما منه 	نه 	ما{ rميَلين ال طالَبين، بل �بما كانا 

	علم من كثير من 	قر�نهما من 	ساتذ` �لجامعا=.
*   *   *

لقد كنت في هذ� �لمؤتمر حاضر�ً كأني غائب. لك 	ني -
على مشا�كتي �لكبير` في �لنضا� لالستقال� في بلدM ,في �لدعو` 
�لى �إلسال{- كاC عملي ال يعد, ,�حد` من ثال�: �ما 	C 	علو 
�لمنبر فأخطب، 	, 	C 	متشق �لقلم فأكتب، 	كتب ما 	طمئّن 	نا 
�ليه ال ما ُيلِزمني غيرM بكتابته، 	, 	C 	ُستشا� فأشير بما ُيخِطر% 
�هللا على بالي... على بالي 	نا ال على با� غيرM. لذلك لم 	Nخل 

في عمرM حزبًا ,لم 	لتز{ بمبا�N هيئة ,ال جماعة.
على  طريقه   Cكا فَمن  فيه،  ,سر=  حّدNته  طريق  لي   Cكا
�N= ,	نا في مّكة 	 C� .Cطريقي مشيت معه حتى يختلف �لطريقا
 ،��لسفر �لى �لشا{ ,صاحبي يريد مصر، ��فقته من مّكة �لى �لمطا

ثم 	خذ هو طيا�ته ,�كبت 	نا طيا�تي.
 bحد خطبا	فعلى هذ� كنت في �لمؤتمر: شّرفوني فجعلوني 
حفلة �الفتتا�، فقلت شيئًا ال 	حفظه �آلC ,لكنه كاC بحمد �هللا 

صحيحًا موّفقًا.
,كّلما جّلت �لمناسبة ,كثر �لسامعوC ,كاC بينهم 	هل �لفكر 
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,�لعلم ,�لمنصب، جاN= خطبة �لخطيب ,N�r= بالغته ,�نجلى 
بيانه. ,هذ� �لذM يرّهب غير �لخطيب ,يمنعه 	C يعتلي �لمنبر ,يكّلم 
�لكال{.  �لى  ,يدفعه   Aلمتمر� �لخطيب  يرّغب   Mلذ� هو   Aلنا�
,لو 	ني -حين 	تكلم ,حدM في �إل�عة فتنقل كالمي �لى عشر` 
ماليين 	, يزيد,C- لو 	ني على منبر 	�o 	مامي ُعشر معشا�هم، 
 Mلسمعتم مني غير �لذ Cهم... لو كا��	قو{ بينهم 	خاطبهم ,	نا 	

تسمعونه �آلC حين 	تحّد� في �إل�عة 	, �لر�ئي.
 Aعجا� �لنا� bحّد� �بتغا	نني 	ال تفهمو� من كالمي هذ� 
	, طلبًا لرضاهم، 	, 	ني ال 	عمل هللا. �ني أل�جو 	C يكوC قصد 
لنا في  �لنفوA عليها، ,ما  �لثو�� 	كبر، ,لكنها طبيعة طبع �هللا 

�لغر�ئز ,�لطبا� من عمل.
 Cكر �آل	لقيت خطبة كاC 	ثرها في �لناA ظاهر�ً. ,لست 	
ما �لذM قلت فيها ,لكن 	كر معنى ما قلت، ,قد تختلف �لمعاني 
 C� bلحسنا� `Nطريقة �لتعبير عنها كما يختلف منظر �لغا Fباختال
كر 	 .A,, ثيا� �لعر	ثيا� �لبيت)  M	بد= لك بثيا� �لتفّضل (
	ني جلو= لهم حقيقًة كلُّهم يعرفها، ,لكن منهم من ينساها ,يطلب 
ما  فهَمه كلَّ  َمن يحسن  فيه  ,�لقر?C -�لذM يجد  بها.  يذّكر%  َمن 
 oلذكر� C	 نيا% ,?خرته، في فكر% ,سلوكه- عّلمناN ليه في� Vيحتا
تنفع �لمؤمنين، ألنها ,�C لم ُتعِطهم ما ليس عندهم تضع تحت 

	يديهم ,	عُينهم ما َبُعد عنها مّما هو عندهم.
هذ% �لحقيقة �لتي شرحتها في خطبة �فتتا� �لمؤتمر هي 	C �هللا 
نّز� هذ� �لقر?C ,تعّهد بحفظه، ,ما حفظه �هللا ال يقد� 	C يضّيعه 
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بشر. ,	C �إلسال{ باIٍ خالد ,	C 	هله لهم �لمنصو�,, ،C	C �لعاقبة 
لهم ,�Cْ كتب �هللا �لظفر حينًا لعدّ,هم في معركة من �لمعا�z عليهم 
لما خالفو� عن 	مر% ,لّما �تبعو� غير سبيله. فليس هذ� تعذيبًا من 
�ننا بين  �هللا للمؤمنين ,لكنه تأNيب لهم 	C يعوN,� لمثله. ,قلت 
 `Nلنا بذلك ِعّز �لدنيا ,سعا Cننصر �هللا فينصرنا ,يكو C	 مرين: �ما	
�آلخر`، ,�ما 	C نقعد عن نصر` Nيننا ,نهمل شريعتنا، فيستبد� �هللا 
 ,	 Cبنا غيرنا، فيدخل في �إلسال{ شعب حّي عامل كشعب �أللما
 bنرجع نحن كفقر�, ،%b,ليا	يصير,� هم , %bفيحملو� هم لو� Cليابا�

�ليهوN: ال Nنيا ,ال Nين، نسأ� �هللا �لسالمة من هذ� �لمصير.
,	بلُغ �لُخطَب ليس �لذM َيحشد فيه �لخطيب 	ضخم �أللفا§ 
,	بلغ �لُجَمل ,يسوI فيه 	�,� �لشو�هد، ,يهد� بذلك هد��ً ,يتكلم 
فيه مع لسانه يد�% ,عينا%. بل �C 	بلغ �لُخطَب ما قلَت فيه �لحقيقة 
�لتي تدخل قلب �لسامع، فيؤمن بها ,يصّدقها ,يقو� لك: صدقت. 
 `N�على 	C توقد تحتها نا� �لعاطفة ال 	C تعرضها قضية منطقية با
 Cيكو C	, ،لقلب� zتخاطب �لعقل ,لكن ال تهّز �لر,� ,ال تحّر

كالمك من قلبك قبل لسانك.
 oإلحد مجاًال  �لمؤتمر  جلسا=  في  ,جد=  كّلما  صر= 
 Cلثال� �لتي ندبُت نفسي لها ,قصرتها عليها حضر= معهم، فإ�
لم يكن شيb منها َبُعد= عن هذ% �لمجالس ,	,يت �لى غرفتي 
 bعضا	 من  �صطفيت  َمن   Nنفر�� على  	لقى  ,صر=   .Iلفند� في 
 Cكا �لسعيد سيد قطب  �لشهيد  مع   =�bلقا لنا  فكانت  �لمؤتمر، 
ال  ,كّنا  	Nيب صالح،  	حيانًا  ,يحضرها  ,rهير  عصا{  يحضرها 

نفترI �ّال قليًال، ,	ُخذ= لهذ% �لجلسا= صو� ُنشر بعضها.
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$لي مع سيد قطب �حمة �هللا عليه تا�يخ طويل: كنت معه 
في ��4 �لعلو3 سنة ١٩٢٨ (/. صدقت �لذ�كر*)، $لكني نسيت 
?لك $نسَيه. ثم عا�كته فيَمن عا�كه في معركة �لعّقا4 $�لر�فعي، 
$كا. يومئذ GكرIَ �لناH /لّي $Gبغَضهم /لى قلبي، شتمته $شتمني 
$Gنكرته $Gنكرني، حتى جاLG M من فلسطين �سمه (نسيت �آل. 
�سمه(١)) فكتب في �لرسالة يعجب مّنا فيقوG :Oتتناَكر�. $لقد كنتما 

معًا، $كنت معكما في ��4 �لعلو3، في فصل $�حد؟
ثم لّما Gّلف كتابه >�لتصوير �لفّني في �لقرG� >.Vيت فيه فتحًا 
جديد�ً في ��4سة �لقرV.، $كتبت Gثني عليه بعدما هجوته $شتمته. 
$كنت في �لحاَلين مدفوعًا بمبدG �نطلقت منه. ثم كانت �لمفاجأ* لي 
Gني كنت يومًا في ��4 >�لرسالة< عند �ألستا? �لزيا[، فدخل �جل 
�Gيته 4قيق �لعوG 4سمر �للو. هاa4 �لطبع ساكن �لجو��`، يكا4 
 cيكو. خافت �لصو[ قليل �لكال3. فسّلمت عليه سال3َ َمن ال يعر

�آلخر، فضحك �لزيا[ $قاG :Oال تعرc خصمك سيد قطب؟
 fبا� �لجسم  ضخم   Iتصّو�G كنت  ألني  حقًا،  ففوجئت 
�لعضال[ تقد` عيناI شر��ً، كالمصا�j �لذi تر$نه في �لمصا�عة 

�لحّر* يضرG� lسه بالحديد $يضرHG� l خصمه بالحديد!
باa4 �ألمر في صّف $كا. في صّف، كّنا في صّف  كنت 

______________________
(١) ?كرI في مقالة >�لعقيد* بين �لعقل $�لعاطفة< �لمنشو�* في كتاl >ِفَكر 
$مباحث<، قاO: "�ألستا? سيد قطب �فيقي في ��4 �لعلو3 سنة ١٩٢٨ 
على ?مة �ألستا? �للبابيدi �لذi نشر ?لك في >�لرسالة< /ّبا. �لمعركة 

�أل$لى، معركة �لر�فعي $�لعقا4" (مجاهد). 
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�لى �لجهة �إلسالمية، �كا� في صّف �لعّقا�  ��لر�فعي �هو !قر
قبل !� يؤّلف �لعّقا� كتَبه �إلسالمية. ثم �قتر� مّنا بكتابه >�لتصوير 
�لفني<، ثم !عطا3 �هللا ما !7جو !� !ُعطى نصفه !� 7ُبعه !� ُعشر3، 
فعال علّي �سبقني �صنع ما لم !صنع مثله حين !لف >�لظال<<، 

ثم !عطا3 �هللا �لنعمة �لكبرI �لتي طالما تمنيتها �لم !عمل لها:
ترجو �لّنجاMَ �لم َتْسُلْك َمسالَكها

�لَيَبِس على  َتمشي  ال  �لّسفينَة   �ّ�
!عطا3 ما كنت !تمنا3، بل ما تمّنا3 من هو !كبر مني قْد7�ً �!جّل 
 Mلشها��هللا، �هو �لملك فيصل 7حمه �ً، �ثر! Tإلسال�في خدمة 

في سبيل �هللا.
*   *   *

لجنة  منها  !7بعًا،  لجانًا  !ُكن حاضر�ً)  (�لم  �لمؤتمر  �!لف 
7ئيسها.  جعلوني  بها،  �لنا]  �تعريف  فلسطين  لقضية  للدعاية 
لتضع منهجها �تحّد� طريقها،  �لساعا^  �للجا� تجتمع  فكانت 
 Mلدعو�نا قعد^ �حد` فحصر^ _هني �عصر^ تجا7ِبي في !�
 >�! !صد7^   Tيو من  صغير�ً  جنديًا  لها  عملت  �لتي  �إلسالمية 

مطبوعة لي سنة ١٣٤٨هـ.
فوضعت !نا �لمنهج ��عو^ �ألعضاe للنظر فيه �مناقشته، 
فغضب �لشيخ �لر�ميني (�!حسب !نه كا� مفتي عما�) �قا< بأ� 
 Tال ُيلز l�قتر�لذ` قّدمته �مني، فأ7ضيته �!قنعته بأ�  ��ستبد� �هذ

!حد�ً، �!� �لر!` 7!يهم �!� لهم !� يعّدلو� �!� يبّدلو�.
 ،nأل� محّبة  �!حببته  �بينه  بيني  �لوّ�  حبل  �تصل  �مّمن 
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��جد! فيه فضائل �لبد��� �لتي سمعت �نه نشأ �ّ�� نشأته فيها: 
بالغة في �لمنطق ��ستقامة في �لسير� �صدقًا في �لقو� �%جولة 
�شجاعة، �سافر! معه فكا; %فيقي في �لحّج لّما 8ُعينا 5ليه فذهبنا 
باسم �لمؤتمر، فنمت �نا �هو في غرفة ��حد� (�قّلما ضّمتني في 
�لمناK غرفة ��حد� مع غيرI)، فما �نكر! في �لسفر �ال في �لحضر 
L5عاجًا،  منه  منه غلظة �ال �جد!  ما لمست  في سلوكه شيئًا، 
كامل   Pألستا� �هو  �لمقا�.   Sصد� �لفكر�   Tصو� فيه  �لمست 

�لشريف. �كا; ثالثنا في %حلة �لحّج �ألستاP سعيد %مضا;.
لّما ُحكم على صديقنا  5لى طهر�;  �لسفر  �نا �هو  �كّلفونا 
بغد�8  �صلنا  فلما   .\P5نقا على  لنعمل  بالمو!،   Iصفو  Tَنّو�
من  كبير  بوفد  �لكاظمية  في  فاجتمعنا  5ير�;،  8خو�  من  منعونا 
 ،aعلى شي Tلشيعة �بذلنا �لجهد، فما قد%نا ألخينا نو�� aعلما

�ُقتل %حمه �هللا.
��8مت صلتي باألستاP كامل �لشريف حتى صا% �Lير�ً. ��نا 
 ،�%�Lحتى ُيلُقو� عن عو�تقهم �قر �لو a�%Lفي �لعا�8 �بتعد عن �لو
�لو�L%� �ال غيَرتهم،  بّدَلتهم  ما  نفر�ً  �ستثني من Pلك  �5; كنت 
�لز%قا  مصطفى  ��لشيخ  عليه،  �هللا  %حمة  �لقاسم  نها8   Pكاألستا
�لباI8�% �طا� �هللا  �لفرحا; ��لدكتو% مصطفى  ��لدكتو% 5سحق 
�عما%هم، �جماعة gخرين لعّلي كنت �عّد معهم كامل �لشريف 

لو �ني قابلته �Lير�ً.
له   Iتقدير� معه  �جتماعي  �طا�  به  صلتي   !8�L �مّمن 
�لمؤتمر في  �لبشير �إلبر�هيمي، في  �لشيخ محمد  5يا\  �صحبتي 
 %�8� I%�8 في 8مشق في� ،iباال Sفي عما; في فند� iلقد�
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شيخنا �لشيخ بهجة �لبيطا�، �في بغد��. �قد بلغني �� �بنه �آل� 
�3ير خا�جية �لجز�ئر ��نه على طريقة �بيه في �لعمل هللا �في �لسعي 

للخير ��إلخال4 فيه.
�منهم �ألستا< عبد �لرحمن خضر، �لمحامي �لعر�قي �لذ7 
�كبرH فيه �ينه �Gخالصه �ِجّدD في عمله، �بر�عته في صناعته 
(في �لمحاماL) �حسن خلقه. ���فقته في بغد�� Gلى بعض �لمحاكم 
�سمعت مر�فعته، �كّنا يومًا في 3يا�L �ئيس محكمة من �لمحاكم 
 :Tيعّرفه بي قا Uنه كبير �لسّن با�7 �لشيخوخة، فلما جا�يبد� عليه 
شنو؟ Gنه �ستا<7. فعجبت ��ًال، ثم لّما <كر �سمه ���كت �نه كا� 
ِسّن  �لمركزية سنة ١٩٣٦ ��نه في  �لثانوية  حقًا من تالميذ7 في 

Gخوتي �لصغا�، �قد حسبته لّما ��يته في عمر �بي!
��G �نا <كرH في هذD �لحلقاH طائفة من �لنا` قلت Gنهم 
تالميذ7 فرfّ تلميذ فاe �ستا<D. عمل �ألستا< -يا �يها �لُقّر�U- مثل 
��� بين جبَلين في �سطه جد�T صغير، ال يستطيع �لسائح �� يصل 
من جبل Gلى جبل حتى يقطع �لجد�T، �ليس على �لجدT�َ جسر 
يجتا3 �لنا` من فوقه، فقاj عليه من ُيجيز �لمسافرين، ينقلهم من 
ضّفة Gلى ضّفة حتى يصل بأحدهم Gلى �لجانب �آلخر ثم يؤjّ �لجبل 

ُصُعد�ً، فيبلغ منهم نا` عاليه �هو ال يز�T في مكانه.
من  كانا  �فالنًا  فالنًا   �G قلت  �نا  فإ�  �ألستا<،   Tمثا هذ� 
�لتا�يخي، �لست �عني �نهم  �لزمني  تالميذ7 فإنما �عني �لسبق 

يبقو� �لتالميذ ��ئمًا ��بقى �ألستا< ��ئمًا.
*   *   *
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-١٤٠-
كيف قابلنا �لشيشكلي؟

نحن كالنمل. هل �	يت قرية �لنمل؟ �CُN منها تَر حركة �Nئبة 
,صفوفًا متعاقبة، كّل ,�حد` تأخذ بعِقب 	ختها فتمشي ,��bها. 
ِمن  تد�  	نها  ثم علمت  بلوغها،  تريد  لها غاية   Cّ	 كنت 	حسب 
 ���ئحته �لتي بعدها فتتبع سبيلها، فإ Mئحة، تهد��	ثرها شيئًا له 

مسحت بإصبعي طريقها �ضطر� حبُلها ,�ختّل سيرها.

	ليس هذ� مثا� �لبشر؟ بعضهم يموV في بعض، منهم من 
يمشي يمينًا ,من يمشي شماًال، ,كلٌّ مسر� ال يقف، ,كلٌّ يحسب 
	C طريقه هو �لصر�� �لمستقيم. ,هل 	نا �ّال ,�حد من �لناA 	مشي 
مشيهم ,	صنع صنيعهم؟ 	صبح فأعد, نها�M كله، فإ� جاb �لليل 

هجعت 	ستريح، ثم غد,= ألعوN فأعد, من جديد.

ال 	قف �ّال مر` في �	A كل سنة. 	قف قليًال ألنظر 	مامي 
أل�o �لى 	ين 	سير، ,	نظر ,��ئي أل�o كم قطعت من �لطريق. 
 Mلسنو� Nصّفي حسابي، كما يصنع �لتاجر عند �لجر	, MفاترN فتح	
 ٢٣ bبعا� ينّظم مو�rينه ليبصر كم �بح ,كم خسر. ,�ليو{ (�أل�
من سنة ١٤٠٥  �ليو{  هذ�  في   ،Nلجر� يو{  هو  �أل,لى)   oNجما
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ختمت ثمانيًا �سبعين صفحة من كتا� حياتي لذ� ال 
	�� �ال 
يستطيع  ألصلية ال  لنسخة  كم عد	 صفحاته، أل-  
حد  يد�� 
 
حد 
- يرها، فهي في كتا� مكنو- مخبو9، ما فّر6 هللا في هذ

لكتا� من شي9.
�ليس لمر	 بالكتا� لذ� ما فر6 فيه من شي9 لقرA-، بل 
هو كتا� لقَد� لذ� نفر	 بعلمه لرحيم لرحمن، ال يعلمه نبّي 

�. Eنه غيب �ال يعلم لغيب Eّال هللا. ُمرَسل �ال مَلك مقرَّ
فتحت ليوU (١٤٠٥/٥/٢٣هـ) لصفحَة لتاسعة �لسبعين، 

عو	 Eلى ما قبلها فأصّحح ما فيه من  -
فمتى ُتغَلق؟ �هل 
قد� 


خطا9 مطبعية 
� ما فيه من 
غال6 فكرية؟
Eليها �لكن  بنا 
- جعل لي [لك، 
عو	  E- من �حمة هللا 
فُتب  Eليك  تبت  Eني  فاللهّم  بالتوبة.  فيها  ما  
صّحح � بالذكر_، 
علّي، �جئت 
ستغفرb فاغفر لي، فلقد 
يقنت �هللا آل- 
- لذئذ 
 dضغا
 �
 Uمنا fg� نها كلها
� ،Uها�

- مخا�فها � �لدنيا سر

.Uحال

لما9 فيمحوها، يمحوها 
ماU عينك  hلما9، يموكتابة على 
ُيحصيها  كبير_  �ال  منها صغير_  تضيع  ال  هللا،   Uما
 ثابتة  �لكنها 
لتلفزيو-): ) لرئي  لوحة  في   lتر كالذ�  	نيا  عليها.  ليحاسبنا 
 ]E بهائم، عاَلم كامل، �لكن� mنها� �نا
� nمناظر جميلة �جبا
نقطع تيا� لكهربا9 [هب كّل ما ترf في لمحة  �
 pلمفتا q�	


فكأنه ما كا-.
*   *   *
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 ،Cكّل سنة فأصّفي حسابي مع �لزما A	�كنت 	قف على 
 C	 ستطيع	قم �لحسا� ,طا� �لعمر، ,ما عد= � Cلكْن َكُبر �آل,
�	يت في عمرM بنظر`، ,ال 	C 	حصر% في فكر`،  Mشمل كّل �لذ	

,ال 	C 	صّو�% في مقالة.
�ني ألفّكر �آلC: ما �لذM قّدمته آلخرتي في هذ% �لسنو�= 

�لطو��؟ ما �لذM نفعت به �لناA؟
لقد طُبع مّما كتبت �لى هذ� �ليو{ 	كثر من 	�بعة عشر 	لف 
سنة  من   A��لمد� في  عّلمت  لقد  كثير.  ُيطبع  لم  ,ما  صفحة، 
�لتعّلم،  	ُكِمل   C	 قبل  �لتعليم  بد	=  سنة،   Cسّتو �نها   .١٩٤٥
عّلمت في �لمد��A �أل,لية في �لُقرo ,في �البتد�ئية ,�لمتوسطة 
�لُعليا  �لد��سا=  	قسا{  ,في  �لجامعا=  في  �ست ّN, ,�لثانوية، 
�لرياp ,في مّكة.  لبناC ,في  �لعر�I ,في  �لشا{ ,في  فيها، في 
	لقيت محاضر�=  بنين ,بنا=، عّلمت مشايخ ,	فندية،  عّلمت 
�,سًا في �لمساجد، ,خطبًا في �لمظاهر�= ,في N, MNفي �لنو�
�لشو��� ,�لساحا=. ,�هللا ,حد% �لذM يعلم عدNها. ,ضعت 	, 

شا�كت في ,ضع قو�نين كثير` ,مناهج للمد��A �لشرعية.
فما �لذM بقي لي من لك كله �آلC؟

�C كاC عملي للدنيا ,حدها فما بقي شيb: �لما� �لذNُ Mفع 
 ،���ُنِسي ,  Aلنا� �جو% من 	  Mلذ� ,�لتقدير  	ُنِفَق ,هب،  لي 
,كذلك يكوC �لعمل للدنيا. ,�C كاC شيb منها هللا، قد َخُلَصت 
فيه �لنّية ,صفي �لقلب ,	ُ�يَد به �هللا ,�لد�� �آلخر`، فهذ� �لذM يبقى 

عند �هللا ,يسبقني ثو�به �لى �لد�� �آلخر`.
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كاC موضوعي في هذ% �لحلقة مقابلة نفر من 	عضاb �لمؤتمر 
�لعقيد 	Nيب �لشيشكلي، يو{ كاC هو �لحاكم في سو�يا، حكمه 
�لنافذ ,قوله �لمسمو� ,�ليه �لمرجع. فأين �لشيشكلي؟ ,	ين َمن 
�لُحّكا{؟ ,هل 	قد� 	C 	عّد من �	يت من  �	يت قبله ,بعد% من 

�لُحّكا{؟
 oيا{ �لحر� �أل,لى نر	 �لمد�سة �البتد�ئية  كّنا ,نحن في 
جما� باشا هو كل شيb، ,�ليه ينتهي في بلدنا كل شيb. يخافه 
كر �سمه- نحن �لصغا�؟ كاC معه ُ C�- Fفكيف ال نخا ��لكبا
�لجيش، ,معه �لما�، ,معه �لسال�. ,كاC يشنق... ال يز�� 	ما{ 
�لعاَلمية  �لحر�  	يا{  �لمرجة  ساحة  في  �لمشنوقين  منظر  عيني 
�أل,لى. ,بكيتهم مع من بكاهم ,َسّميتهم �لشهد�b مع من َسّماهم، 
,قلنا للمرجة بعدهم >ساحة �لشهد�b<، ثم لّما كبر= ,عرفت بعض 
ما كنت 	جهل من �لحقائق علمت 	C 	كثرهم لم يكونو� شهد�b ,ال 
مظلومين بر?b، ,لكن كاC 	كثرهم مجرمين. كانو� جو�سيس ,كانو� 
	عو�نًا لإلنكليز ,�لفرنسيين، ثبت لك من �أل,��I �لرسمية �لتي 

,جد,ها في �لقنصلية �لبريطانية ,�لفرنسية ,من ,ثائقهما(١).
فكيف تضيع حقائق �لتا�يخ في Nعايا= بعض �لد,� ,بياناتها 
�لرسمية؟ �Cْ كذ� عليك ,لدz 	, تلميذz نصحَته ثم rجرته ثم 
عاقبته. ,لكن من يعاقب من يزّ,� �لتا�يخ ,هو يملك كّل ,سائل 
�لتز,ير ,	نت ال تملك من 	سبا� �لتصحيح شيئًا؟ �لسلطاC معه 

______________________
(١) �نظر �لتعليق �لذM سبق في 	,�خر �لحلقة �لخامسة من هذ% �لذكريا= 

(مجاهد).
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��لد�لة ��لما� ��إل��عة ��لصحف معه، فما �لذ� هو معك؟
ُكن مع �هللا تَر �هللا معك، �كفى باهللا لمن كا% معه بقلبه معينًا 
�نصير�ً. �سُيظِهر �هللا �لحّق �لو طا� �لمد7، �6% لم يظهر في �لدنيا 
فإ% هذA �لدنيا فصل من �لر��ية �ليست �لر��ية كلها، 6نه سُيرفع 

�لستاC عّما بقي من فصولها.
كم ECيت في حياتي من ُحّكاG �نتهى 6ليهم في حياتهم Eمر 
كّل شيI، ثم Eمسو� ليس في Eيديهم من �ألمر شيI، بل لقد باتو� 

:Iهم ال شي
لَمْوتِهُم ��لُجَمُعماتو� فما ماتِت �لدنيا   Rُألعيا� تعّطَلِت  �ال 

�سيموW كل طاغية جّباC �يمشي على طريق من سبقه. ما 
 Wلتي كبر� Iبقَيت �لدنيا ألحد قبله حتى تبقى له. بل 6% �ألسما
 Y حتى مَشت على كل لسا% �Rخَلت كّل �E% �صاC منها ما ُيخوَّ

!Iألسما� Aلقد ُنسيت هذ ،�به �أل�الR كالبعبع ��لعفريت ��لغو
فسألت  ستالين،  �كر  فجر7   Gلعو�� بعض  مع   bمر كنت 
Eحدهم: Eال تعرY ستالين؟ فخجل من جهله ثم قا�: Eنا يا Eستا� 

Eستعمل �ألسبرين، ال EعرY �لستالين!
كم عدR �لذين يعرفو% من �لُقّر�I تاCيَخ �لقر�مطة؟ �لقر�مطة 
في  �عاثو�  �لعباسية،  �لد�لة  �Eَقّضو� جانب  مّكة،  �حتّلو�  �لذين 
�ألhC فسا�Rً، �كانو� شّر َقبيل �نتسب �C�gً 6لى بني GRf. �لذين 
�لبيت، ��قتلعو�   ��لنعاi �هم يطوفو% حو �لُحّجاi �بح  �بحو� 
�لحجر �ألسوE� Rخذ�A معهم 6لى َهَجر. �لست EعرY ما هجر: 
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 C	 ما َهَجر بعد Fعر	ّال 	{ �لبحرين؟ ,ال يضّرني 	هي �لقطيف 	
	باN �هللا لك �لصنف �لفاسد من �لبشر.

,�لعبيد   A,لر�� على  �ألنا�   �	ثا  Mلذ� ْنج  �لزِّ ,صاحب 
�� N	C يقلب ,ضع �لمجتمع ,يجعل سافله عاليه 	, ،`Nعلى �لسا
تحت  جسد%  فجعل  �هللا  فقلبه   ،Iفو من  �جَليه , تحت  �	سه ,

�ألقد�{ ,صّير% ِعبر` لألنا{.
بر	سه  بلغ  	نه  ظّن  حتى  َمن عال  	ُعّد   C	 	ستطيع  كنت  لو 
�	يت  كّلما  �لتر��!  تحت   N,لد� تأكل جسَد%  غد�  ثم  �لسحا� 
من يسيطر �ليو{ بقّوته 	, يحكم بجيشه ,سالحه ,يستعين بجند% 
�هللا   Nعبا يظلم   ،Aلنا� في  ,�لتحّكم  �ألنا{  ظلم  على  ,	عو�نه 
�	يت لك  كّلما   ،ً�Nفسا  p��أل في  �هللا ,يسعى  ,يخالف شر� 
 Cينجو منه، فها C	 ال يستطيع Mمثاله ,تخّيلت مصير% �لذ	تذّكر= 

.o�علّي ما 	
ثماني ,سبعين سنة   ��تجاِ بعد  لكم  	قو�   ،bلُقّر�� 	يها  يا 
فيها من خيرها ,شّرها ,قت من  �	يت  �لحيا`،  في هذ%  كاملة 
ُحلوها ,ُمّرها، 	قو� لكم: من �غتّر بهذ% �لدنيا ,�طمأCّ �ليها فهو 

	حمق.
*   *   *

	عوN �آلC �لى موضوعي.
قلت لكم في �لحلقة �لماضية �نهم �نتدبوني 	نا ,�ألستا كامل 
�لشريف، لّما ُحكم على 	خينا َنّو�� َصَفوM بالقتل، 	C نذهب 
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�لى طهر�C فنسعى للعفو عنه 	, للرفق به. لّما بلغنا بغد�N منعونا 
Nخو� �ير�C، ,كأنهم كرهو� 	C نذهب �لى �لنَجف فنجتمع بعلمائها 
لنتعا,C معهم على ما جئنا نسعى �ليه، فَقدمت جماعة كبير` من 
علماb �لشيعة �لى بغد�N. ,�جتمعنا في مسجد �لكاظمية فقلت لهم: 
�C نو�� صفوM 	نتم 	,لى به ,�C قضّيته قضّيتكم، ,�نه ,�C لم 

يكن بعيد�ً مّنا 	قرُ� �ليكم، فاعملو� ,نحن معكم. 
,قلت لكم �ّنا ما �ستطعنا 	C نصنع شيئًا ,�C سهم �لقضاb قد 

نفذ فيه فما=، �حمة �هللا عليه.
,قد يسأ� سائل: من 	ين عرفت نو�� صفوM؟ لقد سمعت 
	خبا� جماعته �لفد�ئية، تلك �ألخبا� �لتي مأل= �لصحف في تلك 
�أليا{، ,ما كاC يعمل 	عضاb >فد�ئياC �سال{<. فلما قر	= �سمه 
قالو�  كما   Cيكو  C	 ,خفت   ،%bلقا كرهت  �لمؤتمر   bعضا	 بين 
�لمؤتمر  �لى   bسا	 �بما  ,بينه جد��  بيني  فيقع  في شيعيته  مغرقًا 
,	بعد% عن بلو¤ �لغاية �لتي يسعى �ليها. فلما لقيته ,جدته شابًا 
صغير �لسّن بهّي �لطلعة لطيفًا، بعمامة 	ظن 	نها كانت سوb�N ,جّبة 
سابغة، ,لّما كّلمته ,جدته متأNّبًا يحتر{ �لكبير ,يستمع �لنصيحة، 
فخضت معه في �لموضو� �لذM كنت 	خشا% فوجدته كما كنت 

	قّد� غاليًا في شيعيته.
,ال يأتينا �لضر� ,ال يقع بيننا �لخالF �ّال من 	صحا� �لغلّو 
,�لتشّدN. فصر= 	بّين له ما 	�o 	نه �لحقيقة، فكاC ُيصغي �لّي 
,َيقبل ما يقو{ �لدليل على 	نه صحيح من كالمي، فلما لمست 
طيب قلبه ,�خالصه ,ُحّبه للوصو� �لى �لحّق، كدنا نّتفق على كثير 
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من �لمسائل �لتي يختلف فيها من كاC في مثل موضعه ,موضعي. 
في  كثير`   �صو ,لنا  معي،  ,يمشي  بي  �الجتما�  ُيكثِر   �صا ثم 
 ��N في   Cعما في  ثم   ،Aبالقد �ألقصى  �لمسجد  ,في  �لمؤتمر 
صهرM �ألستا عصا{ �لعطا� لّما كاC في عماC. ,	قو� لكم �نني 

	حببته لِما لمست فيه من كريم �لصفا=.
,	حّب  	حّب  Nمشق  �لى  �جعنا , �لمؤتمر  �نقضى  ,لّما 
يقابلو�   C	 ,�لمشايخ  �ألساتذ`  من  �لمؤتمر  في  كانو�  ِمّمن  فريٌق 

�لشيشكلي.
حولها  	حو{  ,ال  �لُحّكا{  	بو��   Iطر	 ال   `Nلعا� في  ,	نا 
,ال 	لتمس �لدنّو منهم، ,لكن لّما 	لقيت تلك �لخطبة عن حفلة 
�قصة �لسما� ,كاC بعدها ما كاC (,قد قر	تم خبر , �Nحة �أل,N
 bلعقد��  Cلجيش، ,كا� لنا طبيب عقيد في  ما كاC) جاb صديق 
(�لكولونيال=) في �لجيش �لسو�M نفر�ً معد,Nين، منهم �لعقيد 
	Nيب �لشيشكلي ,�لعقيد عّز` �لطبا�، �لطبيب �لذM 	تكلم عنه، 
,هو 	Nيب �لنفس ,	Nيب �لصنعة، 	ظّن 	نه َيْنظم �لشعر ,يكتبه، 
له  أل,ّضح  �لشيشكلي   �,r	  C	 علّي  �قتر�  �خو�ننا.  من  ,هو 
لِما قلت  بقايا �أللم  نفسه  فأrيل من  	لقيت  �لتي  �لخطبة   F,ظر
 bعلى نسائه ,نسا �� �لعظم 	C من ال يغا�N لحفلة في� Mعن حاضر

�لمسلمين يكوN Cّيوثًا.
,قبلت هذ� �للقاb ,حّدN �لموعد، ,هبت 	نا ,	خي �لشاعر 
�حمه �هللا فقابلنا% في >�أل�كاC<. ,جدته لطيفًا ناعم  �	نو� �لعطا
�لملمس حلو �للفظ، كأنه تاجر شامي قديم. ,كاC -كاسمه- 	Nيبًا 
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كما  �ستقبَلنا  بل  خّد%،  صّعر  ,ال  بأنفه  شمخ  ما  �لمقابلة،  عند 
يستقبل �لعربي ضيفه، ُيكِرمه ,يقّدمه ,يرفع مقامه ,يتأ�Nّ معه.

,لكن  طلبته  �ليه ,ال  	نا  ثاCٍ، ال سعيت   bلقا بيننا   Cكا ثم 
 Cلشيشكلي ,�لعسكريو� Cكا, ،M��N ني يومًا فيbطُلب مني. جا
هم �لُحّكا{ في �لشا{، ,كاC شبح سجن �لمز` يلو� من ,��ئهم 
صباَ�  جاbني  �لحا�  هذ%  في  ,يحذ�,نهم...  يخشونهم   Aلنا�,
 C	 لعقيد يحب� `Nسيا C	 ضابٌط في �لجيش يخبرني �يو{ �لى �لد�
يجتمع بي. ,طمأنني بأC �الجتما� ُ,, MNّ	C لي 	C 	,�فق عليه 	, 

	C 	عتذ� عنه.
 C	 لكني ,جد= فيه حرجًا، ,طمأنني �,قد حا,لت �العتذ�
�% ال في قصر �لحكومة. ,�الجتما� في �لد�� 	Nعى �N الجتما� في�
� نسيب بك �لبكرM، في 	,� فر� �N ًمستأجر� Cكا, .Cلى �الطمئنا�

شا�� بغد�N �لذM يبد	 من ساحة �لسبع بحر�=.
 `�rيا في   Mحد, هب 	  C	 	ستصعب  عرفتم-  -كما  ,	نا 
,لو كانت ألقر� 	صدقائي �لى نفسي، فأصحب معي ,�حد�ً من 
� صديقي ,rميلي �N على =��خو�ني. فلما جاbتني هذ% �لدعو` مر
في �لمحكمة �لشيخ صبحي �لصبا¤ فقلت له: �C �لعقيد يدعونا 

.%��N في %�لنز,
�لى   Cكا  C�, �لقو�،  هذ�  في  كذبت  	ني  �هللا  ,	ستغفر 
 M	) قرَ� منه �لى �لكذ� �لحر�{. فقا�: َخّيو	يض �لجائز` ��لمعا
يا 	خي)، لما� نذهب؟ قلت: نز,�%، هو يريد لك. ففّكر قليًال 

ثم قا�: باسم �هللا.
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هبنا �ليه صباحًا قبل �بتد�b �لعمل في �لمحكمة، ,كذلك 
حّدN هو �لموعد. فلما Nخلنا عليه خرV من ,��b مكتبه ,�ستقبَلنا 
من ,سط �لغرفة، ثم قعد 	مامنا فحّيانا بأحسن ما ُيحّيي به مضيٌف 
ضيَفه. ,جاb= �لقهو` فأبى �ّال 	C يقّدمها هو �لينا، 	خذ �لصينية 
من �لخاN{ ,,قف 	مامنا يقّربها �لينا! ,	نا 	تحّرV من 	مثا� هذ% 
 ��لمو�قف ,لو كانت من rميل 	, صديق ,	�تبك ,ال 	عرF ما
فقمت  بالمجتمعا=،  ,�ندماجي   Aبالنا �ختالطي  لقّلة  	صنع، 
,�قفًا ,قا{ صاحبي نشكر% ,نرجو منه 	C يقعد، فأبى ,قا� ضاحكًا: 

	نتم ضيوفنا، هل نسيتم عا�Nتنا �لعربية؟
�لمجالس.  بين �ألصدقاb في   Cيكو Mحديٌث كالذ Cثم كا
نشر  على   }rعا �نه  قا�  ,شماًال  يمينًا  بالحديث  هب   C	 ,بعد 
Nستو� جديد، قد �ستشا� فيه 	هَل �لحّل ,�لَعْقد ,	��N منه �لخير 
 Mُبد	 C	 (خّصني هنا بالحديث,) للبلد، ,هو يريد مني, Aللنا
�	يي فيه في عشر حلقا= ��عية من حديثي �لذM كاC ُيذ�� بعد 

صال` �لجمعة من كّل 	سبو�.
فسألته: هل لكم توجيها= معّينة تريد, C	C نتوّجه �ليها في 

�لحديث 	, 	مو� ُتِحّبو C	C نؤّكد عليها؟
قلت هذ� ,	نا 	علم ,هو يعلم 	نني لن 	ستجيب له �� 	ملى 
علّي شيئًا ال 	قتنع به. ,تبّين لي من هذ% �لمقابلة ,�لتي قبلها 	نه كّي 
� �لذكاb، فقا�: 	عو باهللا، ,هل 	نا ِمّمن ُيملي على مثلك؟ �نما Nنا

.Aنستفيد من خبرتك ,من علمك ما ينفعنا ,ينفع �لنا C	 نريد
,	نا 	ظهر= 	نني صّدقته، ,	خذ= كالمه على ظاهر%. ,هبت 
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فجعلت حديثي يو{ �لجمعة �لتي تَلت �لمقابلة عن �لدستو�، ,قلت 
 ،C?ها �لقر�بأC �لد,� �إلسالمية �لمتأّخر` كانت تّدعي 	N Cستو
,لكن كاC 	كثر حكامها فاسدين فما نَفعهم �لدستو� لّما لم يطّبقو%، 
لذلك 	قو� �N Cستو��ً سّيئًا مع �لحاكم �لصالح �لقوM �لصاIN خيٌر 

من Nستو� صالح مع حاكم فاسد.
عليه ,ال  فما المني  �لكال{ ,سمعه هو،  هذ�   Aلنا� سمع 

شكرني، ,لكن لم ُيذيعو� لي �ألحاNيث �لتسعة �لباقيا=!
*   *   *

فلما جاb �خو�ننا في �لمؤتمر يريد,C لقاb% كاC �لوسيط هذ% 
�لمر` بيني ,بينه �ألستا 	حمد عّسة، مدير �إل�عة، ,كاC يومًا من 

�أليا{ تلميذM، فطلبت �ليه 	C يأخذ لنا موعد�ً ففعل.
,�لشيخ  عنه،  	تحّد�   Mلذ�  Mَصَفو َنّو��  �ليه،  هبنا ,
محمد �لبشير �إلبر�هيمي �لجز�ئرM، ,�ألستا �لفضيل �لَوْ�تالني 
 Cُمحيي �لدين �لُقَليبي �لتونسي، ,معهم �ثنا �لجز�ئرM، ,�ألستا

	, ثالثة نسيت 	سماbهم �آلC، ,لم يكن فيهم سو�M غيرM 	نا.
فلما Nخلنا عليه 	حسن �ستقبالنا على عاNته ,�ستمع مّنا. فقا� 
 ،�Nّقًا ,لكنه مهّذ� مؤNلشيخ �إلبر�هيمي كالمًا جّيد�ً صريحًا صا�
,قا� ?خر كالمًا ال 	كر%، ثم �ستلم �لكال{ نو�� صفوM فقا� 
 Cُشْشُكلي (,كا يا  �لصديق:  �لناصح  �لمقاتل ال  �لمهاجم  بلهجة 
يضم �لشين �أل,لى ,ُيسّكن �لثانية)، 	نت تخالف �إلسال{ ,	نت 

تحا�� �لعاملين له ,	نت تعمل كذ� ,كذ�...
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�جًال يو�جه به ?خر من عاّمة  C	 حسب	قا� كالمًا ما كنت ,
�لناA في لقاb له معه 	,� مر`! ,كاC �لعقيد �لشيشكلي مبتسمًا، ما 
�ختلَجت عضلة في ,جهه ,ال تقّلَصت َبسمُته شعر` ,ال بد� عليه 	نه 
غضب 	, تأّلم، ,كاC يهّز �	سه مستمعًا كأC �لذM ُيلقى عليه قصيد` 
مد� له ال كال{ هجو{ عليه. ,كاC يلحظني بطرF عينه خلسة كأنه 

يقو� لي: 	هؤالb �لذين جئتني بهم ,سألتني �الجتما� بهم؟
,كأني 	حسست 	C في نظرته تهديد�ً ,,عيد�ً، فلما خرجنا من 

عند% (,قد شّيَعنا �لى �لبا�) قا� لي نو�� صفوM: ما �	يك؟
ينتظر مني 	C 	قو� له �هللا يعطيك �لعافية، فقلت له: �هللا ال 
لّما بعث موسى  �لعافية! فُصد{ ,قا�: لما�؟ قلت: �هللا  يعطيك 
	نت  لّينًا}. هل  قوًال  لُه  لهما: {فُقوال  قا�   Cفرعو �لى   C,�,ها
 ��N?  Fتعر 	نت ال   }	  ،Cفرعو 	{ هو شر من  خير من موسى 

�لخطا�؟
,كاC عندنا بعد هذ� �الجتما� �حتفا� كبير في جامع تنكز، 
 Cمكا في   ،Mألمو� �لجامع  بعد  �لثانية  �لد�جة  مساجد  من  ,هو 
 C	 C,فوجدنا فيه حشد�ً عظيمًا يريد .Aهو لُّب �لبلد ,مجمع �لنا
يستمعو� لمن حضر من �لمؤتمر، فقا{ نو�� صفوM فحّدثهم بما 

كاC في مجلس �لشيشكلي ,�,o لهم ما قا� له.
*   *   *

هب في �حلة �لشرI مع 	 C	 على M�,كنت قد �ّتبت 	مو
�لشيخ �لصّو�F ,�لشيخ 	مجد �لّزها,M، ,كاN �ألمر ينتهي، بل 
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لقد سعو� لي 	C يكوC سفرM �يفا�Nً في مهّمة �سمية ?خذ عنها 
تعويضًا. فلم 	ُعد 	نتظر �لتعويض ,ال 	�جو 	C تكوC مهّمة، بل 
كاC َهّمي كله 	C 	نجو بريشي، ال 	كتمكم 	نني خفت 	C 	بيت في 

سجن �لمز`!
�النقالبا= ,حّققها  بدعة  �بتد�   Mلذ� �لشيشكلي  َسَلف   C�
بعد 	C ,ضع مشر,َعها في �لعر�I بكر صدقي في �نقالبه �لجزئي 
�لزعيم  �C حسني  عنهما)،  ,سأتحّد�  �النقالَبين  (,قد شهد= 
�عتقل �ئيس �لجمهو�ية، فهل يمتنع َخَلفه 	C يعتقل �جًال مثلي 

ليس �ئيسًا ,ال ,rير�ً؟
هذ% هي قّصة لقائنا مع �لشيشكلي. ,	نا ال 	Nنو عاN` -كما 
قلت لكم- من 	بو�� �لُحّكا{، ,لم 	لَق �لشيشكلي �ّال هذ% �لمر�=. 
,قد لقيت عقيَدين من 	عو�نه، �ألّ,� هو �لعقيد �بر�هيم �لحسيني 
�لذM جاb �لمملكة في ?خر 	يامه فاشتغل فيها. ,كاC ناعمًا مؤNّبًا 
�قيق �لحاشية مهّذ� �للفظ، قابلنا% مر` مع جماعة من �لمشايخ 
هو   �فإ تلّفتُّ  ,خرجنا  ,Nّعنا%  فلما  �لينا،  ,	صغى  بنا  فاحتفل 
فرجع.  عليه  فأقسمت   ،V��لدَ  �,ّ	 �لى  يمشي ,��ئي من غرفته 
,نزلنا �لدَ�V فلما ,صلنا �لى �لبا� �لخا�جي لد�ئر` �لشرطة تلّفتُّ 

فوجد= 	نه قد نز� معنا يشّيعنا �لى هذ� �لبا�!
,�آلخر عقيد خشن بذbM �للفظ قليل �لتهذيب، نسيت بحمد 
�هللا �سمه. �ستدعى مر` جماعة من �لعلماb ,�لمشايخ فاعتذ� منهم 
هبت ,  ،C,خر?, عليه  �هللا  �حمة  حبنكة  حسن  كالشيخ   Aنا
كر 	 ال  ,نفر   z��لمبا محمد   ,�ألستا �لدقر  	حمد  ,�لشيخ  	نا 
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�آلC 	سماbهم. قابلنا% في �لمكاC �لذM قابلنا فيه من قبل �لعقيد 
بتهديد  �للساC، فو�جَهنا  �لوجه ,تبّد�  �لحسيني، ,لكن �ختلف 
,,عيد ,كال{ شديد، بلفظ بذbM ,صل فيه �لى حّد �لكفر. ,	نا 
�لمعر,F عاN` بأنني جرbM �لَجناC ماضي �للساC، شغَلتني هذ% 
 Cكا z��لمفاجأ` فجعَلتني 	فّكر في �لذM 	قو�، ,�� بأخينا �لمبا
� �لى �لرNّ عليه بلهجة حاسمة قوية ,قا� له: نحن ال Nسر� مني، فبا	
N هذ� �لتهديد. ,كالمًا  نقبل 	C نستمع �لى هذ� �لكال{ ,ال 	C ُنهدَّ
هذ� معنا% 	كبرته به ,	عظمته منه (,	نا 	شهد له هذ% �لشهاN` بعدما 

هب �لى �حمة �هللا، كما شهدتها في حياته �حمه �هللا).
بهذ%  حّد�  عند%  من  خرجنا  لّما  	ننا  �ألمر  غر�ئب  ,من 
�لمقابلة 	حُد �لمشايخ �لحاضرين �لذين لم يفتحو� فمًا ,لم يتكّلمو� 
كلمة، فنسب لنفسه �لهجو{ على �لعقيد ,تفّجَر= حماسته بعدما 
�نتهت �لمعركة، ,�نطلق لسانه بعد 	C لم يبَق للكال{ مجا�، فزعم 

	نه قا� ,قا�.
,قد �ختلفنا مر`: 	Mّ �لعقيدين 	قوo مر�سًا ,	شّد بالb: �لعقيد 
 Mلذ� bM{ �آلخر �لخشن �لبذ	لحسيني �لناعم �لمعسو� �لكال{ �
نسيت �سمه؟ فقلت لهم: ال تغّرنكم نعومُة �لفأA ,ال تخدعّنكم 
خشونُة �لحطبة، فإCّ �لفأA على نعومتها تقطع 	شّد �لحطب على 

خشونته.
*   *   *
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-١٤١-
بغد�N، �لمحّطة �أل,لى

في �حلتنا من 	جل فلسطين

مختلفا=،  ,ناA ,مشاهد   Cمد  �فيها صو لوحة جميلة، 
في  �لرغبة  ,ُيثير  �لنفس   Mيستهو ما   =�Nلعا� غر�ئب  من  ,فيها 
�ّال  خطوطها  مَحت  عليها  مّر=  سنة  ثالثين  ,لكن  �الّطال�، 

�لعريضَة منها، ,طمَست 	لو�نها �ّال مالمَح منها تد�ّ عليها.
,هذ% �لخطو� �لعريضة ,هذ% �لمالمح �لعاّمة هي ما جئت 

.bعرضه عليكم �ليو{ على �ستحيا	
�حلة �متّد= حتى عدَلت �بع محيط �أل�p، ,لكنها بد	= 
من هذ% �لباNية: باNية �لشا{ �لتي قطعتها �هبًا ,?يِبًا، من Nمشق 
�لى Nمشق، مر�= ال 	حصيها... قولو�   Nبغد� بغد�N ثم من  �لى 
عشر�ً، قولو� 	�بع عشر`، �نكم ال تكونوC مبالغين، ,لرّبما كانت 

	كثر من لك.
�نتهيت،  حيث  من  فابتد	=  ُعد=  مرحلة  من  �نتهيت   ��
,�لعجلة   �يد, ,�لد,ال�  نهاية،  ,�لبد�ية  بد�ية  �لنهاية   Cفتكو
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تمشي، كما تمضي 	يا{ �لعمر:

يِكرُّ ,ليلٌ  َيُمّر  ,فجٌر يعوNُ بيو{ َجديْدَيوٌ{ 

,�ألجل  بينهما،  ينقضي  ,�لعمر  قديمًا  �لجديد  يصير  ثم 
يقتر�، حتى يأتي على �لمرb مساb ال صبا� له 	, صبا� ما له 

.bمن مسا
يتبّد�  ���؛   ,	 غد�  بمن  تحّس  ال  ,�لباNية  ,نر,�  نغد, 
�لناA ,هي باقية على ما كانت عليه، حتى يجيb عليها هي 	يضًا 
� فيه �أل�p غير �أل�p ,�لسما,�=، فيمو= كل حّي  يو{ ُتبدَّ
,يسكن كل متحّرz، ,يعوN �لى �لتر�� ُكّل ما فوI �لتر��، ,ال 
 :MNلمنا� MNلجال� ,�إلكر�{. هنالك ينا� ,يبقى �ّال ,جه �بك 

.�لَِمِن �لُمْلُك �ليو{؟ فيجيب �لمجيب: هللا �لو�ِحِد �لَقّها
ثم نعوN بشر�ً نخرV من �لتر�� كما بد	نا 	ّ,� مر` من �لتر��، 
,يرجع حيًا من ما= ,يصير حاضر�ً يرo �لتا�يخ �لذM كاC ماضيًا 
ُير,o، ,يجتمع �لبشر في صعيد �لحشر، ُيساقوC جميعًا للحسا� 

�ّ� �أل�با�. Mبين يَد
*   *   *

�	يتموني خرجت عن موضو� �لرحلة فال تثريب علّي،  C�
فإC هذ% �لرحلة �لتي خرجُت �ليها هي �لتي ال ُبّد منها ,ال َمعدo لنا 
عنها، يذكرها �لعاقل 	بد�ً ,يشكر من يذّكر% بها، ,ينساها �ألحمق 
�لجاهل ,يؤيه 	C يأتي َمن يحّدثه حديثها، 	, يسأله ما� 	ََعّد لها 
 ،��r عة لها، يحصد كلٌّ ما�,ما� عمل في Nنيا% �لتي جعلها �هللا مز



٢٠٥

فال يقطف من �لحطب �لعنب ,ال من �لشوz �لرطَب.
�ّ� قائل يقو� لي: �نك لم تستوFِ �لكال{ عن �لمؤتمر؛ ُ,
لم تِصْف جلساته ,لم تسرN مقّر��ته ,لم ُتِفض في بياC 	عماله. 
,هذ� �لذM قالو� حّق، ,	نا كتبت منه ما �	يت. كتبت كرياتي ,لم 

	كتب تا�يخ �لمؤتمر، كنت فيه ,لم 	ُكن حاضر%. 
ال تعجبو� من هذ� �لكال{، فلقد كنت فيه على �لهامش 	مّس 
قطب  هو   Cكا, مركزها  في   Cكا  Mلذ� 	ما  مّسًا،  �لد�ئر`  محيط 
جمع   Mلذ� ,هو  إلقامته  ,�لساعي  �ليه  �لد�عي  ,هو  �لمؤتمر، 
,خافيه،  ,باNيه  ,N,�خله  ظو�هر%   Fيعر  Mلذ� ,هو  �لما�،  له 
فهو �جل �سمه �لشيخ محمد محموN �لصو�F. فاسألو% ُيِجْبكم 
,�ستكتبو% يكُتْب لكم، عن �لمؤتمر ,عن �لدعو` �لى �إلسال{ في 
شبا� �لعر�I �لتي كاC له شرF حملها. �C عند% صفحة من تا�يخ 
�لعر�I �لحديث، كما 	C عند �لدكتو� معر,F �لد,�ليبي صفحة 
	خرo من تا�يخ �لشا{، فخذ,هما منهما ,�نسخوهما عنهما، قبل 

	C تفقد,هما ,تفّتشو� عنهما فال تجد,هما.
كر بالخير فتية 	 C	 سافر قبل	لمؤتمر ,� �N	 ني لن	على 
يؤنِسوني   C	 يفا�قوني ,لم يضّنو� علّي لحظًة  فلم  �لّي،  	حسنو� 
,ُيعينوني. كانو� يومئذ فتية كر�مًا ,صا�,� �آلC 	ساتذ` 	عالمًا، لهم 
كتب ,لهم مصّنفا= ,لهم مآثر ظاهر�=، ,لهم في �إلصال� 	ثر 
,في �لصال� مكاC: عصا{ �لعطا� ,rهير �لشا,يش ,	Nيب صالح، 

,صحب لهم مثلهم ,�C لم 	كرهم �آلC كذكرM �ياهم.
rهير  ,	ّما  بي،  ,ِصَلته  مني  مكانه  عرفتم  فقد  عصا{  	ّما 
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فليس في �لمكانة "�نه �هو في �لصلة مثله. �هو �بُن َنْفِسه، عّلَمها 
�5ّكاها. قر' �لكتب �صحب �لعلما.، �فتح عينيه على �لحيا) �'&نيه 
للعلم، �'مّدته &�كر) قّل نظيرها �&كا. ند: مثيله، ثم 'قبل على 
طبع �لكتب �تصحيحها ��لرجو? عند �لتصحيح <لى 'صولها �لتي 

.Cخذ مؤّلفوها منها. فبلغ كّل منهما ما تر�نه منه �آل'
*   *   *

بعد  �لجمعة   Kيو  Mلصو�� ��ألستا&  'نا   Cعما من  خرجنا 
�لصال) يوK ١٩٥٤/١/٢٢ في سيا:) صغير) لصديق من 'صدقا. 
'متع،  بالقطا:  بالطيا:) 'سر? ��لسفر  �لسفر   Cلئن كا� .Mلصو��
فإنك حين تسافر بالسيا:) �لصغير)، �ال سيما <C كانت سيا:) :فيق 
متى شئت  �لسيا:) بك  تقف   .bبالُحّرية ��النطال تحّس  مو�فق، 
طريقه  يمضي   dلذ� �لطيا:)  كر�كب  ال   ،e":' متى  منها   fتنز�

.fد باألغال كالمحبوj في غرفة ��حد) �كالمصفَّ
 dلسفر) مقالة طويلة. لكن 'ين هو �لذ� kلقد كتبت عن هذ
يعلم مكاC �لمقالة؟ �'ّنى لي �لوصوf <ليها �آلC؟ على 'C �لصو: 
فيها  �ضعتها  �لتي  ��ألفكا:  'مامي  ماثلة  �لمقالة  '�"عتها  �لتي 
 ،(fلبتر��) محفوظة في &�كرتي. مشينا في :حلتنا مع خّط �لنفط
 Mصغير) َسّموها بحر� sكأنها ُقر eفوجدناهم قد 'قامو� محّطا
مرّقمة بأ:قاK (H4) �(H5)، �:'ينا في �لمحّطة بيوتًا مثل بيوتهم 
في بال"هم جمعو� فيها �لر�حة من 'طر�فها، ففيها �لفر�y �لوثير، 
��لطعاK �لنافع �للذيذ، ��لوسائل <لى "فع �لَحّر ��لَقّر، ��لكتب 
��لمجّالe، ��لمجامع ��لمالعب، �فيها كّل ما يكوC في �لمدينة 
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�لُكبرo. ,�لمرb ال يشعر باالطمئناC ,�ألماC �ّال في بيته. ,ال 	عجب 
مثل عجبي ِمن �لذين َيْدعوC �لمر	` �لى �لخر,V من بيتها، فتجو� 
في �لشو��� 	, تعمل في �لمصانع 	, تخوp �لمعا�z ,�لمعامع. 
�ها؟�N ` �لسجن في	للمر C,لنا محتّجين علينا: هل تريد Cيقولو

ما 	جهلكم ,ما 	ضأ� بالحيا` معرفتكم حين تسّموC �لبيت 
سجنًا! لقد طالما نزلت في �حالتي �لكثير` بال�Nً لم 	جد فيها فندقًا 
?,M �ليه 	, ُنُزًال 	بيت فيه، فشعر= 	C �لبلد كّله -على سعته- هو 
�M، هي �N كانت C� ،��، ,	C �لد��N لم يكن لي فيه C� لسجن�

�لبلد.
هذ%  �لى  بيوتهم  فنقلو�  �لحقيقة  هذ%  �إلنكليز   Fعر لقد 
�لصحر�b، فأقاموها فيها 	, 	قامو� فيها مثلها حتى ال يحّسو� �لغربة 

عن مناrلهم.
 Mلذ� M,لبد� C	 Cهني �لى �آل,من �لصو� �لتي بقَيت في 
 Mلجّن تسّيرها، ,�لذ� C	 مر` فهر� منها ,حسب �,	 `��	o �لسيا
كاC يجز� من �لر�Nّ (�لر�Nيو) �لذM تغّني فيه �لعفا�يت ,يرتجف 
 �قلبه هلعًا من �لمحّرz (�لموتو�) �لذM تدير% يد ما�N ال ُيرo، صا
يسوI �ليو{ �لسيا�` �لتي كاC يهر� منها ,ُيصِلحها هو �C فسد=، 
�لر�Nّ ,يجّمعها، ,يحّرz (�لموتو�) ,يعرF كيف   bجز�	يفّكك ,
يُعد  فلم  مثَله  �لغربيَّ   o	��لسحر، , فبطل  �لحقيقة   Fعر .�يد,

يخشا% ,ال يجبن 	مامه.
 Cني. ,هم يعيشوN�,كّنا نمّر على مخافر �لجيش �لعربي �أل
في هذ% �لصحر�b بما ,�ثو% من 	خالI �لصحر�b، ,من 	خالقها 
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�لصبر ,�لجَلد ,�الحتما� ,�لصر�حة ,�لبعد عن �لنفاI. ,لقد مر�نا 
بأحد �لمخافر فكّلفونا 	C نحمل صّر` صغير` ,قربة فيها ماb. قلنا: 
 M	) }ين هو؟ قالو�: ِجّد�	ّها{. قلنا: ,N لمن هذ%؟ قالو�: للولد
قد�{). فسرنا ثالثين كيًال (كيلومتر�ً) حتى ,جدنا% ,حد% في خيمة 
قائمة في �لصحر�b يحرA �لحد,N، ,�لى جانبه على مرمى حجر 
منه خيمة مثلها تّتصل بها خيما=. ,�� في �لصّر` قليل من �لتمر 
 bهو يعيش بهذ� �لتمر ,هذ� �لما ��, ،bمن �لما bفي �لقربة شي,

يومه كّله.
 Cفثقو� بأنكم ال تز�لو ،bلصحر�� Iخال	هذ%  ،bيها �لُقّر�	يا 
	قوياb ما Nمتم متمّسكين بها، تجمعوC �لى فضائلها فضيلَة �لعلم 
 Iخال	لفكر، فما َضُعَف �لعر� �ّال حينما فقد,� � �,�لمعرفة بأسر�

.bلصحر��
,لقد ,قع مثل لك لغيرهم. هذ� جيش هاني بعل (هانيبا�) 
�,ما  A	��لقرطاجي (�لقرطاجّني) �لفينيقي �لذM ,ضع �	سه في 
	يا{ قّوتها ,عظمتها، ,�لذM حا�بها فانتصف منها، ,�لذM صنع ما 
لم يصنعه قبله 	حد حين صعد جبا� �أللب بجنوN, %N,�ّبه ,	ثقاله 
فانقّض عليها من عٍل �نقضاضًا. لقد قّلد% في لك بعد Nهر من 
�لزماC نابليوC حين صنع مثله، فهبط على �لنمسا,يين فظفر لك 
�. فلما �ستقّر جنوN هاني بعل في �يطاليا ,�قو� نعيم rّلظفر �لمؤ�
,	ضاعو�  �ليهم ضعفها،  ,مشى  �خا,تها  �ليهم  َسَر=   `��لحضا

	خالقهم �أل,لى فُغلبو� على 	مرهم.
	ّنهم  �بن تاشفين لو   Nسيقع لجنو Cلك ما كا,قريب من 
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 ،bجا حيث  من  بهم   Nفعا نّبهه  �هللا  ,لكن  �ألندلس،  في  عاشو� 
,عصمهم من فتنة هذ% �لحضا�` �لرخو` �لضعيفة.

 Mقا� في نشيد% �إلسالمي �لذ �حم �هللا شيخنا �لر�فعي �,
لم ُينظَم مثله:

	ســْد�نما �إلسالُ{ في �لّصحر� �متَهْد مسلٍم  ــلُّ  ك  bَــَيــجــي لِ
كر% �لى 	 ��r	 يت في هذ% �لرحلة (,ما ال	�,من 	عجب ما 
 M,حديث علي �لطنطا bنا في قلب �لصحر�	نني سمعت ,	 (Cآل�
� �إل�عة في شا�� جما� باشا �N حّد� به في غرفة من Cكا Mلذ�
في Nمشق قبل 	سبوعين من لك �لتا�يخ. سّجلته في �لشا{ ,سمعته 

بعد لك في �لصحر�b، 	فال تعجبوC من لك؟
لو قيل ألكبر علماb �أل�p قبل مئة سنة �C هذ� سيكوC َلُجّن 
	, َلَحِسَب �لقائل مجنونًا. ,نحن لو سمعنا بما سيكوC من �لعجائب 
بعد مئة سنة لصرنا كّلنا مجانين. هذ� ,نحن في �لدنيا، فكيف بما 

سيكوC في �آلخر`؟
*   *   *

�لنها�. ,لقد مر�= بالرطبة مر�=  ,,صلنا �لرطبة في ?خر 
لست 	حصيها، حين هبت �لى بغد�N 	ّ,� مر` ,حين �جعت منها 
في عطلة �لصيف، ,حين عد= �ليها في �لسنة �لتي بعدها مر�= 

,مر�= لم 	ُعد 	عرF عدNها.
للجو��r= ,ال  يومئذ محّطة سيا��= ,مركز�ً  �لرطبة  كانت 
لك، فر	يتها هذ% �لمر` (١٩٥٤) قد صا�= قرية فيها  b��, bشي
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�� ,فيها بساتين. ,لقد حّدثني مدير �لناحية عن 	ماني �لحكومة r
فيها ,قا� لي: �نك ستر�ها بعد عشرين سنة 	خرo مدينة هي جّنة 
 � �لصحر�b، ,ستمّر بها ,ستكتب عنها. فقلت له: ,لكن هل ُيقدَّ
,	نا  عنها  ,�لكتابة  بر�يتها  	صنع  ,ما  ��ها؟ 	 حتى  	عيش   C	 لي 
 bللقا Nعقل- �الستعد� C�- ه يومئذ شيخ على 	بو�� �لسبعين َهمُّ

�به ,�لعمل آلخرته؟
 �هذ� ما قلته ,كتبته في تلك �لسنة، ,	نا 	كتب هذ% �لسطو
�آلC ال بعد عشرين سنة كما قا� �لمدير، بل بعد ثالثين، ,	نا �ليو{ 
لست على 	بو�� �لسبعين ,لكنني على عتبة �لثمانين، فهل عقلت 
 ِّ���بي ,�لعمل آلخرتي؟ َ bللقا Nجعل َهّمي كله �الستعد�	حتى 
�ني ظلمت نفسي فاغفر لي، �للهّم ُ�Nّني �لى صر�طك �لمستقيم 

,�ختم لي بالحسنى.
,عدنا نسير ,ليس مع سيا�تنا سيا�` 	خرo، فهي تضر� 
,حدها في ظلما= �لليل ,في مهامه �لباNية، ,لكننا بحمد �هللا في 

.Cما	
 MNلّرما� مصابيح  �ألفق  في  لمحنا  �لسحر   ��قا  �� حتى 
�ألفق  حو�شي  �بيّضت  ثم  ,ضَحت،  ثم   ،(��ألنبا هي  (,لعّلها 
باألضو�b �لساطعة لمشر,� مجلس �إلعما� �لذM كاC قائمًا يومئذ 
�لمطر ,�لريح  �لرماMN تحت صو� من   ��هنالك. ,Nخلنا شو�
�لسيا�، ,�� نحن  بمثل لذ�   Fلوجه ,�ألطر�� تعصف فتصيب 
�لنو{ قد  بثيا�  �لليل، ,	كثرهم   Nمن سو� Cينبعثو  Cُشّبا, Cبفتيا
بيوتهم   bFN ,عافو�  ُفُرشهم  هجر,�  عليها،  �لمعاطف  ,ضعو� 
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�لصحيح)  (على  ليحّيو�   ,	 ليحّيونا،  �لساعة  هذ%  في  ,خرجو� 
شيَخهم �لصّو�F. ,كاC هذ� �لمشهد 	,� ما �	يت من ثما� Nعو` 

.Iفي �لعر� Fلصو��
عشت في �لعر�I سنين، فلمست في �لشبا� فتّو` ,نشاطًا 
,ِهّمة ,عزيمة ,قّو` ,�جولة، ,لكن لم 	لمس فيهم مثل هذ� �لتدّين 
�لخبر بوصولنا في هذ�   oكيف سر M�N	 لست, .Cهذ� �إليما,
�لليل فاجتمع عشر�= من �لناA. عشر�=؟ لقد 	خطأ= �لتعبير، 
بل �C �لمجتمعين كانو� 	كثر من مئة، هجر,� ُفُرشهم في هذ% �لليلة 
�لبا�N` ليستقبلو� شيخهم ,َمن مع شيخهم. فكيف لو ,صلنا في 
 Aََلق �ألصيل؟ ,كيف لو جئنا بلد�ً كبير�ً فيه نا	, في 	لضحى � N	ْ�َ

كثير ,لم نأ= بليد` صغير` كالرماMN؟
�هم فكانت جلسة تعا�F ,توجيه ,N من ��N خذ,نا �لى	,
,سمر، كانت كشفًا لهذ� �لمنجم �لز�خر بالتقى ,�لفضيلة ,�لكر{ 
 bبنا	 ,	 bصدقا	 �Nّ,	 عتهم ,كأننيNّ,, .`لخّير� Aفي هذ% �لنفو
شبا�  يا  	قو�:  يومئذ  ,كتبت  سنين.  عشر  من  �,حي  عرَفتهم 

�لرماMN ,يا   شيبه، عليكم سال{ �هللا ,تحّياته ,با�z �هللا فيكم.
*   *   *

,سرنا مع �لفر�=، ,هو يسير �لى جنبنا ال يبالي بنا ,ال يلتفت 
�لينا كما كاC يسير منذ ماليين �لسنين. َمن يعرF عمر �لفر�= حتى 

يقّد�% بالسنو�=؟
 =Nَجناسًا من �لبشر �ختلَفت سماتهم ,تعّد	في سير%  o	�
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لغاتهم، �لكنهم جميعًا يمشو� على ��� ��حد، فلم يَر فيهم 
�لبشرية  بوصف  ��حّقهم  �إلنسانية  .لى  �لنا/  �قر0  هم  ناسًا 
�لصحر�4  من  جا��9  �لذين  مثل  قلبًا  ��طهرهم  نفسًا  ��سماهم 

ترفرC فوB ��9سهم ��ياA محمد ‘.
�مر�نا بالفّلوجة، ���ينا من بعيد �لحّبانية �مناEF �إلنكليز. 
 �لتي �ضرمها مر للنا�  َلّماعة �Fهية  �لذهن صو�  �تو��AJَ على 
�شيد علي �لكيالني ليحرB بها �الستعما� �يبّدJ ظالمه، �لكن 
�ياU �لشّر كانت �قوR من لهيبها فما �سرQ ما �طفأتها. �Jنونا من 

:Jلى بغد�. Bلشو� J�JFفا Jبغد�
.]� Jنِت �لخياYُ ِمن �لخيا��Yِكثُر ما يكوُ� �لشوBُ يومًا

ثم Jخلنا ��باضها �جزنا بمدينة �لمنصو� �بغد�J �لحديثة، 
�لفجر. ��ستيقظَت في نفسي  �لمطا� �قد Jنت طالئع  ثم �لجنا 
 .Jيامي في بغد�� Aلتي كانت نائمة في جنباتها، ]كريا� Aلذكريا�
�لقد عشت فيها �كثر من �لف يوY، فلو �� لكل يوY ]كرR لكانت 

.Rفي �لنفس عنها �لف ]كر
�كا� �لمخفر خاليًا ��لمر�قب ���4 بابه يحتمي به من لذعة 
�لبرJ في هذf �لساعة من �لليل، فقرعنا عليه �لبا0 فخرe يتلّقانا 
فيه مر�قب مكس (جمرh) �موظف   Rبالبِشر ��لترحا0، ال تر
جو�A�F، بل تلقى (كما تلقى في كل بلد عربي، بل كل بلد مسلم 
حقًا) مضيفًا كريمًا يقابل ضيوفًا �حّبة. �تلك هي سالئق �لعر�بة 

�تلك هي خالئق �لمسلم.
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�لصال` حّي  على  >حّي   MNينا �لفجر   C,مؤّ  Nبغد� ,صلنا 
على �لفال�<، فأسرعنا �لى 	قر� مسجد فصّلينا فيه مع �لجماعة، 

,بد	نا 	يامنا في بغد�N بالقيا{ بين يدM �هللا.
	قصى   �مبلغ، ,صا كّل  مّنا  بلغ  قد   bإلعيا�, �لتعب   Cكا,
ما  نتمّنى فندقًا نأ,M �ليه ,فر�شًا نطر� 	جساNنا عليه، ,ما معنا من 
 Fعر	قها. ,ال Nفنا Fيعر Nلكنه ال يكا, ،Fهل �لبلد �ّال �لصّو�	
	نا فناIN �لشا{، ,ما حاجة �بن �لبلد �لى �لفناIN حتى يعرفها؟ 

�نما يعرفها �لقاNموC �ليها.
تركت �لفندقين �لكبيَرين ألC �لنفقا= فيهما ال يحملها كيس 
نقوC� ،MN كاC �لدفع علّي فأنا 	عجز عنها، ,�C كاC �لدفع من 

�لمؤتمر فأنا 	خشى �هللا 	C 	نز� فيهما على حسا� �لمؤتمر.
�تها r إلسالمية �لتي� Nلكبير` �لتي عرفتها في �لبال� INلفنا�,
,Nخلت  �لبلد  هذ�  من  خرجت  كأنني  بابها   rجتا	 حين  	حّس 
لساني،  فيه غير   Cفاللسا يعرفني؛  	عرفه ,ال  غريبًا علّي ال  بلد�ً 
معَلنة   INلفنا� هذ%  	كثر  في  ,�لمنَكر�=  عا�Nتي،  غير   =�Nلعا�,
 Iتشتريه من �لسو Mلذ� bمحرقة غالية، ,�لشي �باNية، ,�ألسعا
بعشرين ُيحَسب عليك في �لفندI بمئة ,عشرين... لذلك 	نفر منها 

,	بتعد عنها.
�نا مع �لشيخ �لصو�F نفّتش عن �لفندI �لمناسب، فكّلت N
	قد�منا من �لصعوN ,�لنز,� ,	لسنتنا من �لسؤ�� ,�الستفها{. ,كّنا 
 C	 ضينا من �لغنيمة باإليا� ,قبلنا�في تعب فاNNrنا تعبًا، حتى 
 Iجلة �سمه فندN ئًا جميًال علىNينا فندقًا ها	�ندخل كل با�. ,
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سومر، Nخلته مستأنسًا ,نمت فيه هانئًا ,	صبحت فيه مستريحًا، 
,سمعت 	�C �لفجر من جامع �لسيد سلطاC علي �لذM قابْلنا فيه 

شيَخ علماb �لعر�I �لشيخ �بر�هيم �لر�,M سنة ١٩٣٦.
با�  في  �إلسالمية  �ألخّو`   ��N �لى  فأخذ,ني  جا�,�  ثم 
�لمعظم، فإ� Nنيا جديد` ,�� ناA غير من عرفت من �لناA؛ 
 Cصالحو Cكت �إلسال{: شبا� مؤمنو�N	, كأنني كنت في جاهلية
 `Nلعبا�  Iطر هم  سلكو�  ,�للّذ`  �لغو�ية   Iَطر 	مثالُهم  سَلَك   Cْ�
	نس  مجالُسهم  �بهم،  لطاعة  نفوسهم   oهو  Cَيَدعو ,�لصال�، 

,حديثهم عباN` ,صحبتهم خير ,بركة.
في   A�ّN	 كنت  لّما  سنة  عشر`  سبع  قبل   bهؤال  Cكا 	ين 
�لشيخ  �هللا   oجز �إلسالمية؟  �لنهضة  هذ%  كانت  كيف  �لعر�I؟ 
,ال  فيها.  �لفضل  ,بنعمته  �هللا  بتوفيق  �ليه  يرجع   Mلذ�  Fلصو��
	حسب 	نه يقع في ,هم 	حد منكم 	ني 	قو� هذ� مجاملة له 	, �غبة 
فيه 	, �هبة منه؟ ال يا ساN`، ,لكن 	قوله شهاN` حّق �C كتمتها كنت 
ِمّمن ,صفه �هللا بأنه ?ثٌم قلُبه. على 	C 	نفع له من ثنائي عليه Nعائي 
له، فجز�% �هللا خير�ً ,,ّفقه ,,ّفقني �لى ما ُيرضيه، ,	كثَر �لدعا` �لى 
�هللا ,	ّلف بين قلوبهم، ,	هب �لخلف بينهم ,نز� �لحسد ,�لِغّل 

من قلوبهم ,حّقق �لخير على 	يديهم.
 �فإ نزلت؟  	ين  يسألونني:  يقابلونني  �لذين  �لشبا�   Cكا
,قلبو�  عيونهم Nهشة  فتحو�  فيه  نزلت   Mلذ�  Iلفند� لهم  َسّميت 
�لقو� 	, كأنني 	خبر  من  ,جوههم �ستنكا��ً، كأنني 	قو� منَكر�ً 
قا�  كما   >Cمضا� في  	فطر=  >كأنني   ,	 �لعمل،  من  منَكر  عن 
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______________________
في  مختَلف  بيت  ,هو   .>Cلثََّقال� 	يها  �لخليفُة  >ما=  �لبيت:   �صد  (١)
�لعتاهية،  	بي  �لى  >�لعمد`<  في  �لقير,�ني  �شيق  �بن  َنَسبه  نسبته، 
� �أل�N �لى شاعر مجهو� 	, �لى بعض Nلك من مصا,ُنسب في غير 
�لحمقى، ,هو في بعض كتب �أل�N في �ثاb �لمهدM ,في 	كثرها 
�لمتوكل. قا� 	بو هال� �لعسكرM في كتا� >�لصناعتين<:   bثا�في 
 .>Cِّيها �لثََّقال	جلٌ جماعًة: >ما= �لخليفُة �لما ما= �لمتوكل 	نشد 
فقالو�: هذ� 	شعر �لناA فإنه نعى �لخليفة �لى �إلنس ,�لجّن في نصف 
	فطرُ=  >فكأنني  فقا�:  �ليه  ,	سماعهم  	بصاَ�هم   Aُلنا� ,مّد  بيت. 
(مجاهد). �لحمق  في  ُشهر`   �,صا  Aلنا� فضحك   ،>Cمضا� في 

	بو �لعتاهية في �لبيت �لمشهو� �لذM بلغ في صد�% �لسحا� ,هبط 
في عجز% حتى تو��o في �لتر��(١). فكنت 	سألهم ,	ستوضحهم 
F ,	قبح  ُيعرَّ  C	 من Fعر	ألمر عندهم � Cشيئًا، كأ Cفال يقولو

من 	C يوصف.
 o��لنظر فال 	 	نظر ,	Nّقق  �لفندI جعلت  �لى  فلما عد= 
شيئًا من �لمنَكر، ال 	�o ما يخالف �لدين 	, ينافي �لخلق �لكريم، 
 (Cهما من عما,) معه bجا Mفيقه �لذ�, `�,سألت صاحب �لسيا
هل ينكر�C في هذ� �لفندI شيئًا؟ قاال: ال. قلت: فِمّم �C َعَجُب 
�لثاني ,قد عد= بعد  �ليو{   Cكا �� �لشبا� ,�ستنكا�هم؟ حتى 
 Iلفند�  bنزال فوجد=  عوNتي،  موعد  عن  مبّكر�ً   bلعشا� صال` 
جميعًا من ,�= �لشعر �ألشقر ,مرتكبا= �لمنَكر، من �لكاسيا= 

�لعا�يا=، 	M من >�أل�تيستا=<!
 Nقدماتي بغد� oفي �حد =�,من طريف ما ,قع لي 	نني مر
 oفيها �حد  `��لرطبة، فوقَفت سيا فيها بمخفر  لّما كنت مدّ�سًا 
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هؤالb �لبنا=، فلما جاb �لموظف يدّ,C �سمها ,نعتها ,جد في 
�لجو� r	C مهنتها >	�تيست< (,معنى �لكلمة �لحرفي >فّنانة<)، فما 
عرF كيف يقر�ها، فسأ� rميًال له 	كبر منه، عر�قيًا عربيًا 	صيًال، 

كيف يكتب �لكلمة، فقا� له: 	كتب >قحبة<!
لّما �	يت هؤالb سألت فعلمت   .Iلفند� �لى حديث   Nعو	
يَنمَن  ,	نهن  �لبنا=،  من  �لصنف  لهذ�  مخّصصًا   Cيكو  Nيكا 	نه 
حين 	قو{ لصال` �لفجر ,َيُقمن بعد صال` �لظهر، لذلك ال 	��هن. 
فلما  	نزلتني؟  	ين   M�تد له:  فقلت   Fلصو�� �لشيخ  �لى  فذهبت 
 �خّبرته كاC عجبه 	شّد من عجبي. ,فهمت لما� كاC �لشبا� �
 M,من سما� �لجو��: �لشيخ �لطنطا Cين نزلت ُيدَهشو	سألوني 

ُينزله �لشيخ �لصّو�F بين �لِقحا�!
,كاC عديلي �لشيخ ماجد �لخطيب (�حمه �هللا) يسكن يومئذ 
بغد�r, ،N,جته شقيقة r,جتي ,بيني ,بينها �ضا� فهي ال تحتجب 
 �مني. ,كاC 	خو% �ألستا محمد كما� يكّر� Nعوتي ألنز� في �لد�
�لدعو`  قبلت  �	يت  ما  �	يت  فلما   ،Vعاrإل� خشية  ?بى  فكنت 

.�هبت �لى �لد�, Iتركت �لفند,
*   *   *

كرo 	يامي فيها. قابلت  Nلي هذ% �لرجعة �لى بغد� =Nَجّد
�خو�نًا لي ,تالميذ، منهم من بقي على �لعهد ,قليل منهم تنّكر 
 Cيبًا ,كاN	 Cجد له عهد�ً طالٌب كا	لي ,نسي صحبتي. ,مّمن لم 
َيْنظم �لشعر، ,كنت 	خّصه برعايتي ,	Nّله على طريق �لنبو¤ في 
 bعيت �لى �لقاNُ, .=لكّليا� oعميد �حد ��أل�N، فلما عد= صا
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محاضر` في هذ% �لكّلية، فلم ُيِر N	C يقّدمني �لى �لسامعين على 
�لعاN` في مثل هذ� �لموقف، ,	حسست كأنه كر% 	C يعترF 	مامهم 

.Mتلميذ Cبأنه كا
فكاC جو�بي على لك 	نني بد	= �لمحاضر` بحمد �هللا على 
 ً�	Cْ جعل من تالميذM �لذين كانو� يقعد,C 	مامي َمن صا� 	ستا
في كّلية 	, قاضيًا في محكمة، ,	C منهم فالنًا.  	, عميد�ً  كبير�ً 

.Mمن تالميذ Cنه كا	جميعًا  Aشر= �ليه ليعلم �لنا	,
�سته، ّN لفخر بأنني� =N�ما 	�N= من لك �لتعالي عليه ,ال 	
 A�N لك من ِشَيمي، ,لكني ,جدته ال يز�� بحاجة �لى,ليس 
?خر من �لد�,A �لتي كنت 	لقيها عليه ,على �خو�نه، فألقيت عليه 

.Iفي كر{ �ألخال, bفي �لوفا A�هذ� �لد
 ،Nمانة �لعاصمة في بغد�	لقيها في بهو 	كنت في محاضر` ,
فدخل شيخ كبير ,قا� للناA: لقد تركت فر�¦ �لمرp ,جئت 

تحّيًة لفالC (يعنيني).
هذ� �لشيخ هو نابغة �لموسيقى �لعربية �لذM �عترF له مؤتمر 
�لموسيقى �أل,� �لذM ُعقد في �لقاهر` سنة ١٩٣٢ (على 	غلب 
�لظّن) بالصد��` فيها، هذ� �لذM كاC 	حسن من يقر	 (يغّني) �لمقا{ 
�لعر�قي، ,�لذM سمعت 	نه N�r على �لمقاما= �لعر�قية �لمو�,ثة 
�لقبانجي، �حمة �هللا   	حد عشر مقامًا جديد�ً. لكم هو �ألستا

عليه.
*   *   *
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-١٤٢-
rيا�` للموصل ,��بل
�حلتنا �لطويلة bفي بد

 Iلعر�� =���C 	حلى �ألسفا� ما كاC بالقطا�. ,لقد عرفت قطا
�A فيه، ,�كبتها من بغد�N �لى �لبصر` ّN	 من سنة ١٩٣٦ يو{ كنت
 Nلبال� في   =���لقطا 	حسن  فوجدتها   ،zكركو �لى   Nبغد� ,من 
�لعربية. فلما جئت هذ% �لمر` (سنة ١٩٥٤) �	ينا 	C نبد	 �حلتنا 
للتعريف بقضية فلسطين ,حّث �لناA على �الهتما{ بها جولًة في 
هبنا فيها �لى �لموصل في �لشما� ثم �لى �لبصر`  .Iلعر�� bجا�	

في �لجنو�.
�لشيخ  ببركة  نافعة  ,كانت  ممتعة،  �لموصل  سفر`  ,كانت 
	مجد ,صحبة �لشيخ �لصو�F مع ,لَديه: مجاهد ,مصلح، ,كانا 
�نقلَبت  موعد%   bجا فلما  للنو{،  تذكر`  ,	خذنا  صغيَرين.  يومئذ 
�لر�حة،  	كمل  مريحة  �لنظافة  غاية  نظيفة  ,ثير`  	ِسّر`  �لمقاعد 
,	لقيت �	سي على �لوساN` ,	نا 	�ّمل نومة هنيئة ,صحو` نشيطة، 

�M ما هو مخبوb لي.N	 ُكن	لم ,
	يقظتني  حتى  �لمنا{  في   Iنستغر  Cلشيخا�  Nكا, كد=  ما 
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,ال  	شّبهها   �بما  M�N	 ال  	صو�=  فيها  مرعبة،  �كستر�)(١) ,	)
�لصبر،  	ستطع  لم  ,لكنني  ,تصّبر=  بوصفها.  يفي  كالمًا  	جد 
 Cصفه أل	لن , ،(شخيرهما M	) صو�= غطيط �لشيَخين	تلك هي 
 .bلُقّر�� 	نني 	غتابه عند  �لشيخ �لصو�F سيقر	 هذ% �لحلقة فيظّن 
 .�فاشهد,� 	ني لم 	ُقل عنه شيئًا، ,�ستغفر,� �هللا من شهاN` �لز,

هل سمعتموني 	قو� عنه شيئًا؟
�لوعد  هذ�  �لى  ,�سترحت  حسنًا،  ,عد�ً  ,,عد�  فنهضا 
فرجعت 	حا,� �لمنا{، ,�جَعت تلك �لموسيقى ,تلك �ألنغا{. 
 ،�فقمت مذعو��ً ,خرجت من �لغرفة ,مشيت في ممر�= �لقطا
�لمقعَدين  من  بدًال  ,�حد  مقعد  غرفة:  شطر  ?خر%  في  فوجد= 
�لمتقابَلين في �لغرفة �لكاملة. فحملت ,ساNتي ,غطائي ,Nخلتها 
 =bفتح ألحد ,لو جا	ّال 	 =�,	غلقت علّي �لبا� بالمزالV، ,قر
�لشرطة. ,سأقو� للشرطي �نني كنت نائمًا. ,هذ� صحيح، فلقد 
من  َلَمنَجى  �لمعا�يض  في   C�, نائمًا،   Cلزما� بعض  في  كنت 

�لكذ�. ,لكن �هللا سّلم فلم يدخل علّي 	حد.
,كنت كّلما سا� �لقطا� 	نا{، فإC ,قف في �لمحّطا= 	يقظني 
,قوفه ,صمته كما ُتزِعج �لنائَم في بيته �ألصو�= ,�لحركا=! حتى 

,صلنا �لموصل.
 �صا (,قد  مّكة  في  سنتين  من   Fلصو�� مجاهد  ّكرني ,
Nكتو��ً من 	كسفو�N) بهذ% �لرحلة، ,بالحكايا= �لتي سمعها مني 

,�لطر�ئف �لتي لبث ير,يها عني.
______________________

(١) �أل,�كستر� هي �لجوقة، ,كلمة جوقة فصيحة.
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 Cَبَركة �لعصر، ,كا Cمجد، فلقد كا	حمة �هللا على �لشيخ �
مجلسه مد�سة، ,كاC يؤّثر بقّو` حاله 	كثر من تأثير% بر,عة مقاله.

,لن 	سرN �لحديث عن �أليا{ �لتي قضيناها في �لموصل، ,ال 
 Fلصو�� C	 لك	ستطيع سرNها ,لكن 	كر ما بقي لدMّ منها. من 
	خذني ألحاضر في ناNيهم (,قد صا� لإلخو�C �لمسلمين بسعي 
�لصو�F ناN في �لموصل كما صا� لهم ناN في بغد�N ,في �لبصر`). 
,كنت ,سط �لمحاضر` ,	نا مندفع بحماسة َفّو��`، فرفعت �	سي، 
فإ� منا�` �لمسجد ُتِطّل علينا قد 	حنت �	سها فوقنا... �M ,�هللا، فما 
ظننت �ّال 	نها ستسقط علينا. فقطعت �لخطبة فجأ` ,قلت: �لسال{ 
عليكم، ,نزلت. فضّج �لحاضر,C ,قالو�: 	كمل، 	كمل، تكّلم، 
 �تكّلم. فقلت: ,يحكم! 	ما تر,C �لمنا�` تريد 	C تنقّض علينا؟ فإ
 Nهب �لى فلسطين فأقاتل �ليهوكاC مقّد��ً علّي 	C 	مو= فدعوني 	

.pمو= تحت �ألنقا	 C	 شهيد �لمعركة، ال Cفأكو
 �قالو�: �C هذ% هي �لحدباb، منا�` مسجد نو� �لدين، نو
�Nّ �هللا علينا به ,بصال� �لدين 	�p فلسطين. 	فما  Mلدين �لذ�
سمعت بها؟ �C لها ثمانمئة سنة ,هي مائلة. 	ما سمعت ببرV بيز� 
�لمائل في �يطاليا؟ قلت: بلى، ,عندنا في 	,� حّي �لميد�C في 
Nمشق منا�` مائلة(١). ,لكن من يضمن 	نها ,قد ظّلت ��كعة طو� 

هذ� �لزماC ال تسجد فوقنا �آلC؟
�M كيف 	كملت N	 جعوني، ,ال��M كيف 	قنعوني ,	N	 ال,

�	سي! Iمن فو %��خطبتي ,�	Aُ �لمنا�` مائل علّي 	
______________________

(١) ,قد كاC في جّد` �لى عهد قريب ,�حد` تشبهها في مسجد �لباشا.
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بيضاb عرفت  بعمامة  �الجتما� شيخ  هذ�  في  يخطب  ,قا{ 
- بعُد - 	نه �ئيس هذ� �لناMN. تكّلم فأجاN ,نّم ما قا� عن علم 
,فضل ,�خال�، ,	ُعجبت به ,	ثنيت عليه. فلما كاC من �لغد 
,كاC �لشيخ �لصّو�F يمّر بي في سوI مزNحمة (بقَيت في نفسي 
�للحم،   bلشو� محالָד  فوجد=  �سمها)  مني  هب , صو�تها 
,�لشّو�b بمئز�% �ألحمر قائم في مدخله يقّطع �للحم للزبائن، ,هم 
 C,يأخذ ،Cعليه. ,في �لمحّل مو�ئد يقعد عليها �آلكلو CحموNمز
�للحم �لذM طلبو% فقّطعه لهم �لى حيث ُيشوo ِقطعًا 	, َكبابًا، ثم 

يأتوC به فيأكلونه على هذ% �لمو�ئد.
 Nَكبا�(١) في بال �لموصل ,حلب 	شهى ,	شهر  ,>َكبا�< 
�لعر�. فقا� لي �لصو�F: هل ُتِحّب 	C ندخل فنأكل؟ قلت: 	في 
هذ� �لمكاC ,,سط هذ� �لزحا{؟ ال يا عم. قا�: �نك تعرF صاحب 
�لمحّل. قلت: ,	ّنى لي معرفته؟ قا�: �نظر �ليه تذكر%. قلت له: 
� هو يشير �لى �لرجل �, .�,	ين هو حتى 	نظر �ليه؟ قا�: ها هو 
�كت- عاN` �لجّز��ين في لك N	 ألحمر. ,تلك -كما� �M �لِمئز
�لبلد، يلبسوC هذ� �لثو� �ألحمر. فأنعمت �لنظر �ليه ,هو يقّطع 
 ��للحم من �لخرفاC �لمعّلقة بين يديه، فإ� هو صاحبنا باألمس ,�

هو �لشيخ �لذM خطب في �الجتما�!
ُتبا� فيها مو�Nّ �لتموين فقعد=   Iفي سو Fمّر بي �لصّو�,
	ما{ NُّكاC يزNحم �لناA على صاحبها، هذ� يطلب ��rً 	, ُسّكر�ً 	, 

______________________
مصر  في  َيْدعونه  >كبابًا<  كلها  �لشا{   Nبال في  نسّميه   Mلذ� فائد`:   (١)
َقف<) في  �لَمشوّية (	, >�لشُّ �لِقطَع  >ُكفَتة<، ,>�لكبا�< عندهم هو 

بالN �لشا{، ,هي >�أل,صا�< في �لجزير` �لعربية (مجاهد).
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� هو عالِم �, !Iفي �لطال ,	 ��سمنًا ,�z يسأله عن مسألة في �إل
 �تاجر. لقد نسيت �سمه، ,لو 	نني هتفت ,	نا 	كتب هذ% �لسطو
بالشيخ �لصّو�F ألعلمني هاتفيًا باسمه، ,لكنني خفت 	C 	كوC في 
.Cيستعين على جو�به باإلخو�, Cيغّش في �المتحا Mسؤ�لي كالذ

 Cكا �,هذ% �لطبقة من �لعلماb �لتّجا� ,من طلبة �لعلم �لكبا
عندنا في �لشا{ كثير من �جالها. 	كر منهم �لشيخ هاشم �لخطيب 
 Cحمد �لقشال	لشيخ موسى �لطويل ,�لسيد شريف �لنّص ,�لشيخ �,
,�لشيخ عبد �لعزيز �لخطيب، ,?خرهم ,يكاN يكوC 	جّل 	, ِمن 

.Nجّل َمن عرفت منهم �لشيخ صالح �لعّقا	
,من قر	 كتا� >صناعا= �ألشر�F< (,عهدM بقر�bته بعيد 
جد�ً فال 	كر �آلC منه شيئًا) ,َمن تتّبع 	خبا� 	هل �لتجا�` ,�لصناعة 
من �ألعياC ,�لعلماb في كتب �أل�N ,جد منهم جماعة ال ُتحصى 
كثر` من �لصحابة ,من �لتابعين ,من �ألئمة �لمتبوعين، كأبي بكر 
,عثماC ,عبد �لرحمن. ,عمر, بن �لعا� �لذM كاC -كما 	كر- 
جّز���ً، كما كاC عمر بن �لخطا� سمسا��ً، ,من �لتابعين سعيد 
�بن �لمسّيب �لذM كاC يّتجر بالزيت، ,	بو حنيفة ,هو َبّز�r (تاجر 
 bفقر� �,�تب شهرية على كثير من  �rّتو مالية  قما¦) ,له �Nئر` 
به  (,حسبكم  �لشافعي  له  �لذM شهد  بن سعد  ,�لليث   ،bلعلما�
 Cكا Mصحابه لم يقومو� به، ,�لذ	فقه ِمن مالك ,لكن 	شاهد�ً) بأنه 
Nخله �لصافي ثمانين 	لف Nينا� من �لذهب في �لسنة ,لم تجب عليه 
rكا` قط، ألنه ال يستبقي منها ما يحو� عليه �لحو�! ,عبد �هللا بن 
�لمبا�z، ,لي عنه ُكتّيب في سلسلة 	عال{ �لتا�يخ �لتي 	صد�تها 
من قديم، كما 	C لي كتابا= عّمن كر= هي في كتابي >�جا� 
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من �لتا�يخ< ,في غير% من كتبي.
 C	 N��	 �كاC عبد �هللا بن �لمبا�z يحّج سنة ,يغز, سنة، فإ
يحّج بعث من يناMN في �لناC� :A �بن �لمبا�z يريد �لحّج فمن 
يحّب 	C يصحبه فليأِ= �ليه. فيجيئه �لناA 	فو�جًا فيقو� لهم: نجعل 
فيعطيه كل منهم ما معه من  	كثر.  فيها  �لبركة   Cفإ نفقتنا شركة، 
�لنقوN في صّر` يصّرها يكتب عليها �سمه، ثم يذهبوC معه، فكّلما 
 ،Vنز� منزًال 	عّد لهم 	طايب �لطعا{، ,من لك �لطعا{ �لفالو
 �لك. ثم � C,N هد% -على غنا%- طعامًاrُ يأكلونه ,يأكل هو ِمن
	نهو� حّجهم قا� لهم: �نظر,� ما� تريد, C	C ُتهد,� �لى ,يكم 
كلٌّ   Mفيشتر عليه.  	حاسبكم  ثم  لكم  ألشتريه  	صدقائكم  ,�لى 
 Fطر�	هم (,كانت بلد% في Nجعو� �لى بال�ما  يريد. حتى �� ما 
بالN �ألفغاC �ليو{) 	قا{ ,ليمة كبير`، ثم 	عاN لكل منهم صّرته �لتي 

فيها نقوN% ,كانت �لسفر` كّلها على حسابه.
,من طريف خبر% 	نه نز� مر` منزًال، فر	o بعدما نا{ 	صحاُبه 
شابًا يأتي �لى Nجاجة ميتة كانو� قد �مو� بها فيأخذها. فدعا% ,سأله، 
فترNNّ �لشاّ� ,�ستحيا ,�متنع عن �لجو��. فلما 	لّح عليه علم 	نه 
هو ,	خت له ال يملكاC شيئًا ,	نهما �حتاجا حتى حّلت لهما �لميتة، 
فلذلك 	خذ �لدجاجة. فدعا عبد �هللا بن �لمبا�z ,كيَله ,قا�: �نظر 
كم بقي معك من �لنفقة (	M من نفقته هو لحّجه) فأَمِسْك منها ما 
يكفي لعوNتنا ,�Nفع �لباقي �لى هذ� �لشاّ�، فإC �عطاb% خير لنا 

من حّجة �لنفل هذ% �لسنة.
كرُ= هذ% �لحاNثة �ستطر��Nً ليقر	ها �لذين يحّجوC في كل 
 Cلمكا�  Cلمملكة، فيضّيقو� �لمقيمين هنا في  سنة، ال سيما من 
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 C	 ليعلمو� �لفرp ,يزيد,C �الNrحا{،  على َمن يحّجوC حّجة 
لهم قد,` �C تركو� حّجة �لنفل ,�ستبدلو� بها عمًال ?خر من 	عما� 

�لخير. ,	بو�� �لنو�فل �لتي توصل �لى �لجّنة كثير`.
كاC من �لصحابة ,من �لتابعين، ,كاC من �ألئمة �لمتبوعين، 
َمن هو غنّي يكاN ُيحَسب في ُعرF �ليو{ في 	صحا� �لماليين، 
,من هو فقير ال يكاN يجد �لفلوA (,�لمالليم). ,لكن ما� �أل,� 
في يد% ال في قلبه، ال يفر� بما N�r فيه ,ال يأسى على ما فاته 
منه، ,كاC فقر �لثاني في يد% ال في قلبه، فحاله حا� فقير ,نفسه 

نفس مِلك.
 Cليس �لِغنى بكثر` �لما�، بل بفقد% مع �لحاجة �ليه. فَمن كا,
 Cثالثة فهو ناقٌص مليونًا، ,من كا Cتكو C	 هو يتمّنى, Cمعه مليونا

معه 	لفاC، ,هو ال يطمح �ّال �لى 	لف فهو �rئد 	لفًا.
هل عّقد= �لمسألة؟ � C	rيدها تعقيد�ً فأقو� �C مقد�� �لِغنى 
 C� !ما يصل �ليه, bبين ما يتمّنا% �لمر Iيتناسب عكسًا مع ِكَبر �لفر
لم تفهمو� هذ% �لفلسفة فالحّق معكم، فأنا ال 	كاN 	فهم عّمن يتكلم 

بهذ� �ألسلو� ,يحسب 	نه صا� بذلك من كبا� �لمفّكرين!
*   *   *

كّنا نقر	 في �لتا�يخ �لقديم 	نباb بابل ,َنْيَنوo ,تا�يخًا لهما 
 ،Iفي �لعر� A�ّN	 بابل من قبُل لّما كنت =�r مستفيضًا. ,لقد
,لكن ما عرفت 	ين هي نينوo (مدينة يونس عليه �لسال{) حتى 
�= �لموصل، فعّرفني بها �لصّو�F: قطع بي �لنهر فإ� ?ثا�ها r

على �لضّفة �ألخرo مقابل �لموصل.
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 Mبِْت في عمر	لم  C�,) شعر= في �لموصل كأنني في حلب
كله �ّال ليالي معد,N` في حلب). ,لّما عد� �للصو� على َتركة َمن 
كانو� يدعونه >�لرجل �لمريض<، عد,� على �لد,لة �لعثمانية لّما 
ما= عبد �لحميد ,جاb �التحاNيوC 	حفاN �ليهوN فأضعفوها ,مّزقو� 
,حدتها ,	بعد,ها عن �لنصر لّما 	بعد,ها عن �إلسال{، لّما تقاسم 
�للصو� هذ% �لتركة كانت �لموصل في �لقسمة مع سو�يا، فلما 
ظهر �لنفط في 	�ضها (,كاC �إلنكليز يومئذ Nها` �لعاَلم ,Nهاقين 
لعبو�  عنها)  �لشمس  تغيب  ال  مملكة  لهم  ,كانت  �لسياسة، 
لعبتهم فإ� �لموصل مع �لعر�I، ألC �لعر�I يومئذ كاC معهم، 
 Iجميعًا، ,�لعر� خاّصة، ,�لعر� Cضا% فالمسلمو�, %�ال باختيا
على �ألخّص، يأبى �ّال �لُحّرية �لكاملة، ال يرضى ,صاية من 	حد 
,ال تبعّية ألحد. ,	نا ال 	قو� هذ� �لكال{ تعّصبًا لسو�يا لتعوN �ليها 
�لموصل ,ال عد�,` للعر�I لينز� منها �لموصل، فأنا 	��هما بلَدين 

في N,لة ,�حد`، ,	نا كما قا� �لشيخ �ضا �لشبيبي:
	نـا ,هـا  �لشآَ{   Iُشتا	  Nَببغد�Iَِجمُّ �لتشّو Nَلى �لشاِ{ في بغد��
َفّرقوهـمـا ,قْد   Nٌفر بلٌد  �مى �ُهللا بالتشتيِت َشْمَل �لُمَفّرIِهمـا 

ُ,لد= في Nمشق، ,	صلي من مصر، ,قلبي متوّجه N,مًا 
�بي، ,�نتسابي �لى كّل بلد مسلم،  Mلى مّكة كّلما قمت بين يَد�
 C�,ُحّبي لكل قطر عربي، ,,طني حيث ُيتلى �لقر?C ,ُيصد� باأل
,تقو{ صفوF �لمؤمنين بين 	يدM �لرحيم �لرحمن. هذ� هو �لوطن 

.Iال �لشا{ ,حدها ,ال مصر ,ال �لعر� ،Mعند
*   *   *
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كاC عملنا �لذM سافرنا من 	جله 	C نعّرF بقضية فلسطين، 
�ليو{  ُتدعى  (�لتي  �بل � �لى  توّجهنا  �لموصل  في  �ستوفينا%  فلما 
بيو{  	ّ,� من جعل �الحتفا�   Cكر ألِ �لتا�يخ  �بيل)، ,لها في 	
 Cكا Mّتب له مهرجانا= ,�جتماعا= هو ملكها �لذ��لمولد عيد�ً ,
من ُقّو�N صال� �لدين، فلما تصّدَعت هذ% �لمملكة �لضخمة ,قا{ 
في كل جانب منها ملك من �لملوz كاC هو ,�حد�ً منهم، ,خبر% 

في كتابي >�جا� من �لتا�يخ<(١):
مّمـا يزّهدني في 	�pِ 	نـدلـٍس

,معتمـِد فيـهـا  معتضٍد  	لقاُ� 
موضعهـا غيِر  في  مملكةٍ  	لقاُ� 

كالهرِّ يحكي �نتفاخًا َصولَة �ألسِد
هي  ,�سعة  قلعة  �	سه  في  عاٍ�  صناعي  تّل  على  �بل �,
�لتي  �لقال�  هذ%  ,	مثا�  �لقلعة.  فيها   `�مسّو مدينة   ,	 �لمدينة، 
 `� يّتسع سو� �حد�ها حتى يضّم صغا� �لمدC، 	, هذ% �لمدC �لمسوَّ
كالقال� �لقائمة كّلها على تال� مصنوعة، تمتّد على �متد�N �لهال� 
�لى  �لموصل  �لى  حلب  �لى  حما`  �لى  ِحْمص  من  �لخصيب، 
�بل، كأنها خّط Nفاعي عن هذ% �لبالN. ,	جمل ما بقي �, zكركو

منها قلعة حلب.
 Cمشايخ صالحو zبل ,في �لسليمانية ,في كركو�كاC في �
من شيو� �لنقشبندية. ,�� كاC في �لطرI �لصوفية ما يؤَخذ عليها 

______________________
(١) �نظر مقالة >�الحتفا� بالمولد< في لك �لكتا� (مجاهد).



٢٢٨

من �لبَِد� ,�لمخالفا= فإC �لنقشبندية 	قّلها مخالفا= ,بدعًا. ,لهم 
�با� مد�سٌة ,مسجٌد ,فندIٌ ,مطعم؛  ,	 منها  تكّية  َتكايا، كل 
تبقى مفّتحة �ألبو�� لكل قاN{ عليها، تعطيه ما يريد ,تقّد{ �ليه 
ما يطلب: �C طلب �لعلم ,جد فيها �لعلم، ,�C كاC مطلبه �لمنا{ 

,�لطعا{ ,جد فيها �لطعا{ ,�لمنا{.
,صلنا مسجد �لمدينة حين كاC �لمؤّC يدعو �لناA لصال` 
�لعصر فحضرناها معهم، فلما ُقِضَيت �لصال` جلس �لناA صفوفًا 
يستمعوC للُخطَب �لتي جئنا ُنلقيها عليهم تعريفًا بقضية فلسطين 
,شرحًا لحالها ,حثًا على مساعدتها. ,لكنني فوجئت بَعَجب ما 
كنت 	تصو� 	نني 	��%، ,لقد شككت فيه ,هو 	ما{ عيني 	بصر%. 
�لجد��C ,	خرجو� Nخائنهم  �لى  �ستند,�  �لمشايخ   �	C كبا لك 
لي  ,بد�  �لمسجد!  في   Cيدّخنو ,شرعو�  �لطويلة  (سيجا��تهم) 
من   C	 كما  بأسًا،  به   C,ير ال  عندهم   F,معر  Fمألو لك   C	
�لمعر,F (	, مّما كاC معر,فًا) عند �لمشايخ في �لشا{ حتى في 
 Iفيها مسحو, >Iحدهم علبة >�لنشو	 Vُيخر C	 Mلجامع �ألمو�
 Aلك ,ال ُينِكر% �لنا C,لتبغ< فيشّمونه في �لمسجد، ال يستنكر�<

منهم.
 =�Nلكن �لعا, ،Iكال �ألمرين منَكر: �لتدخين ,شّم �لنشو,
,�لحكم  تقويمه  عن  �لذهن   Fتصر, بالعمل   ��لشعو ُتضِعف 

عليه.
�لشيخ  قا{  ثم   .Fلصّو�� �لشيخ  ,خطب  خطبتي  	نا  	لقيت 
	مجد، ,هو قّلما يخطب، فكّلمهم بالكرNية ألC 	كثر �لحاضرين 
من عاّمة �ألكر�N �لذين ال يعرفوC �ّال �لقليل من �لعربية، فخطبهم 
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بلسانهم. ,	سر` �لّزَها,M �لتي خرV منها علماb 	جّال, b	Nباb 	صلها 
.Nكما فهمت- من �ألكر�-

,�إلسال{ ال يفّرI بين عربي ,كرMN ,ال بين تركي ,فا�سي، 
�نما �لمؤمنوC �خو`، فاإليماC يجمعهم ,�الختالF في �لعقيد` هو 

,حد% �لذM يفرI بينهم.
,طا� �لكال{، ,تو�لى �لمتكّلموC بالكرNية ,	نا قاعد كاألصّم 
 :Fقلت للشيخ �لصّو�, M�في �لّزفَّة ال 	فهم، فمللت ,ضاI صد
	نا 	مشي 	مامكم تلقونني على �لطريق. ,كنت قد عرفت �لطريق 
طريق  	خذ=  �ليها  فلما ,صلت  �لبلد،  �لى ساحة  �لمسجد  من 
�لموصل �لذM جئت منه، ,في ظني 	نني ال 	مشي نصف ساعة 
حتى يكوC �لقو{ قد ختمو� �جتماعهم ,	كملو� خطبهم ,لحق بي 

�كاني على �لطريق.Nفأ `��لشيخاC بالسيا
,لكنني مشيت، ,مضت نصف ساعة، ,	ّC �لمغر� ,	ظلم 
�لليل ,	نا 	تلّفت ,��ئي فال 	جد ضوb سيا�` ,ال 	�o 	حد�ً. ,كنت 
في تلك �أليا{ �مَر�bً يحّب �لمشي �لطويل ,كنت 	قد� عليه، فما 
 bلعشا� C�rلت 	مشي بخطو�= عسكرية موr,نة حتى مّر على 	
ساعة ,نصف �لساعة، ,	نا ,حيد في هذ% �لبّرية ما معي 	حد، ,لم 

تمّر بي سيا�` ,لم يمّر بي ماٍ¦ على �جَليه.
ثم بد= 	ضو�b سيا�` فحسبت 	نها سيا�` �لشيخين قد لحَقت 
بي، فوقفت فإ� هي سيا�` �لشرطة، نز� منها ضابط فنظر �لّي 
با�تيا� ,سألني من 	نا ,ما� 	صنع هنا، فخّبرته ,	�يُته 	,��قي، 
فعجب مني ,قا� لي: ��كب معنا. قلت: ال 	ستطيع ألنني 	نتظر 
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َمن يلحق بي ,	خا F	C 	ضيع عنهم. فوقفو� معي ,خّبر,ني 	C في 
هذ% �لبّرية ,حوشًا خطير` ,	C فيها 	شقياb فاّ�ين من �لعد�لة فهم 
 b, شّرير من هؤال	َكني ,حش من �لوحو¦ �N	 يتعّقبونهم، فلو

�ألشر�� لقضى علّي.
فتنّبهت كالذM يصحو من منا{، ,�� 	نا 	سير ,ما معي سال� 

,ليَست لي معرفة بالطريق، ,قد �بتعد= عن �لبلد ُبعد�ً كبير�ً.
,قفت معهم حتى ,صَلت �لسيا�`، فنز� منها �لشيخ 	مجد 
�حمه �هللا ,�لشيخ �لصو�F ,معهم جماعة. ,كاC من عاN` �لشيخ 
�لصو�F 	نه يكّلمني بلطف ,يعاملني برّقة، فثا� علّي ثو�` هائلة، 
�لمشتعلة  ,حماسته  �لعريض  بصوته   Fلصّو�� �لشيخ   �,�فتصّو

,ما  ?تا% �هللا من بسطة في �لجسم ُيقبِل بذلك كّله علّي 	نا!
,سكّت على غير عاNتي �قر���ً مني بأC �لحّق معه، ,تبّينت 
بعد 	C هد	َ= �ألمو� كيف 	ضاعو� هذ� �لوقت كله في �لتفتيش علّي 
 Cلبلد ,سّخر,� لذلك �لشرطة ,�لشبا� ,كّل من يعرفو� Iفي طر
من �لناA، حتى لم َيَدعو� موضعًا قّد�,� 	نني 	كوC فيه �ّال هبو� 

�ليه فلم يجد,ني.
	نني مشيت ,حدM في هذ�  با� 	حد منهم  لم يخطر على 

�لطريق ,�بتعد= عن �لبلد ثالثين كيًال (كيلومتر�ً) كاملة.
هذ� بعض ما بقي لدMّ �آلC من كريا= rيا�تي للموصل 

�بل.�,
*   *   *
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-١٤٣-
من بغد�N �لى كر�تشي

فا�قت �لموصل:
َسقى ُ�َبى �لَمْوصِل �لَفْيحاbِ ِمن َبَلٍد

ُجوNٌ ِمَن �لُمْزCِ َيحكي ُجوNَ 	هِليها
		نُدُ� �لَعْيَش فيها، 	{ 	نوُ� على

ــي لياليها؟ ــّزo ف ــا، 	{ 	ع 	ّياِمه
ــن يفا�ُقها ــا َم ــنُّ �ليه �pٌ َيِح	

ــن ُيد�نيها ــُد �لعيَش فيها َم ,َيحَم
 Nلتي ُعد= �ليها هي بغد�� Nلكن هل بغد�, .Nعدنا �لى بغد�,
�لتي كنت 	ُعّلم في مد��سها؟ ,هل بغد�N �ليو{ هي بغد�N �ألمس 
�لتي 	تكّلم �آلC عنها؟ 	ال تتبّد� �لمُدC كما يتبّد� �إلنساC؟ 	ال 

يعمل فيها �لزماC مثل عمله في �إلنساC ,�لحيو�C؟
 bنا� ،�Nللحو� bال ينفع ,ال يضّر، �نه ,عا Cلزما� Cّ	 على
للصال� ,للفساN، >,كّل �ناb بالذM فيه ينضح<. فإ� ,جدتم rمانًا 

فاسد�ً فال تعيبو% فالعيب ليس منه:
َ,ما لَِزمانِنا َعْيٌب ِسو�ناَنِعيُب rَماَننا ,�لَعيُب فينا
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,من  يفي  ,من  ينسى  ,من  يذكر  من   Aلنا� من   Cكا  ��,
لك يفيض على �لزماC ,على �لمكاC! لّما  Cفإ ،bلوفا� Fال يعر
�لتي كنت   A��لمد�  �,r	 بغد�N سنة ١٩٥٤ هبت  �لى  �جعت 
,�لمد�سة  �لمركزية،  �لثانوية  سنة:  عشر`  سبع  قبل  فيها   A�ّN	
�لغربية، ,مد�سة �ألعظمية (كّلية �لشريعة) �لتي عشت فيها ليالّي 
 Mتني في يقظتي ,في هجعتي، ,كانت يومًا مستَقّر	�,نها��تي، ,

.MنياN من
�ها؟ ,r	 هبت	فتد�,C ما� ,جد= في هذ% �لمد��A �لتي 
 Cعرفها ,تعرفني، يعرفني كل َمن كا	سة �لغربية �لتي �جئت �لمد
يعّلم فيها معي من �خو�ني ,كّل من كاC يتعّلم فيها من 	بنائي، 
�كانها ,جد��نها. 	, ,	بو�بها  ,ممر�تها  ,	بها�ها  غرفها  ,تعرفني 
تركت فيها بقايا مني، من 	يامي، من 	مانّي ,	حالمي، فلما بلغت 
بابها 	ُِصْبت بصدمة �هتّز لها جسدM؛ صا� بي �لبو��: ممنو� 

.Mفند	يا 
,ثب  �ليه  	تلّفُت  ,ال  عليه  	قف  ال  ُقُدمًا  ماضيًا  �?ني  فلما 
يا 	فندM؟ قلت  يعترضني ,يقو�: قلت لك ممنو�، فما� تريد 

�يد 	C 	قابل �لمدير. فترNNّ ثم قا� لي مستسلمًا: تفّضل.	
على  َسْمته  يد�ّ  كهل   �فإ �لمد�سة،  مدير  على  ,Nخلت 
 ,	 قديمًا،   Cيقولو كانو�  (كما  له  فانتسبت  فضل ,على صال�، 
عّرفته بنفسي كما ُيقا� �آلC)، فرّحب بي، ,	�� N	C ُيكِرمني فدعا 
بأساتذ` �أل�N �لعربي ليلقوني، فدخل �جالC سّلما ,سّلمت، 
ثم Nخَلت صبّية حسناb سافر` حاسر`، قصير` �لكّم ,�سعة �لجيب 
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يبد, منها �لساعد ,�لنحر ,	على �لصد�، تتهّد� خصلة من شعرها 
على جانب جبينها، فكّلما تكّلمت �هتّز= فسقطت على عينيها 
 Fنعمت �لنظر �لى ساقها ألعر	حتها بيَديها، قصير` �لثو�، ما �rفأ

هل تلبس جو��� 	{ هي كاشفة �لساI؟
Nخَلت غير محتشمة ,ال مستحيِية، كأنها �جل يدخل على 
	ما{  تتكّشف  كما  	مامهن  تتكّشف   bنسا حسَبتنا  كأنها   ,	 �جا� 
	مرها ,Nهشتي منها حتى سمعت  �لنساb. ,ما طالت حيرتي في 
�لمدير يقّدمها �لّي يقو�: 	عرفك بفالنة (نسيت �سمها)، مدّ�سة 
�أل�N �لعربي. ,مّد= يَدها لتصافحني فتأّخر= لحظة ثم قبضت 

يدM، ,قلت كلمة �عتذ�� ما 	عجَبتها.
هل  �لمدير:  فسألت  �لموقف  هذ�  من  ,	سرعت ألتخّلص 
فابتدَ�= هي  طّالبها شبا�؟  كّل  مد�سة  في  هنا  �آلنسة   A�تدّ
�لجو�� ,قالت للمدير بجر	` عجيبة: يظهر 	C �ألستا لم يعجبه 
�A هنا. قلت للمدير: �سمح لي 	سألك، هل �آلنسة مسلمة؟ ّN	 C	
قالت ,قد �نقلَبت كالنمر` �لمتوّحشة: ,ما Nخل �إلسال{ في �ألمر؟ 
	نا لم 	خاطبك ,�نما خاطبت �لمدير. فإC كنت  قلت: يا ?نسة، 
 Cكا  C� معه   Cيكو كلها،  �لمسلم  حيا`  يدخل  فاإلسال{  مسلمة 
,حد% 	, كاC مع 	هله، 	, كاC في سوقه 	, كاC في مد�سته، يبّين 
له حكم كل عمل من 	عماله، ألنه ليس في �إلسال{ عمل يعمله 

�لمسلم �ّال ,له ُحكم في �لشر�.
�	يت 	C �لكال{ معها ال ُيفيد، فقمت فسّلمت على �لمدير ,
يغلي في عر,قي ,غضبي يضر� قحف  كّله  ,�نصرفت، ,Nمي 
�ألخّو`   ��N< في   Cلشّبا� من  لقيت  َمن  فسألت  هبت , �	سي. 



٢٣٤

 Cُشّبا Cسو��إلسالمية<، فإ� هي سّنة سّيئة جديد`: 	C يذهب مدّ
في  �لبنين،   A�مد� �لى  شاّبا=  ,مدّ�سا=  �لبنا=   A�مد� �لى 
	خطر مرحلة من �لعمر، مرحلة �لد��سة �لمتوسطة �لتي يكوC فيها 
�لتالميذ في بد�ية �لعهد بالبلو¤، نا� �لرغبة مشتعلة بين جو�نحهم 
,كو�بح �لعقل ,�لتجِربة ضعيفة في نفوسهم، 	ّما �لدين فقد كاC من 
 Aضعفو% في نفو	نهم 	لمسلمين � Nكثر بال	ثر �لمستعمرين في 	

�لناشئين.
�,o لي هؤالb �لشبا� حو��N مّما يقع في �لمد��A �لتي ,
تدّ�A فيها فتيا=. حو��N مخيفة 	خشى على 	عصا� �لُقّر�b من 
 C,يريد �لذين  من   Cفأكو �ليها،  	شير   C	  ,	 كرها 	  C	 �لشبا� 
�لفساN في �أل�p. نا� ,بنزين، هل يكوC من �جتماعهما نبع في 

ظّل حوله ,�N ,ياسمين؟
هبت فنشر= مقالة مشتعلة، لم 	كتبها بقلم مقطوF من ,
	غصاC �لجّنة بل بحطبة من جهّنم، تلتهب كلماتها �لتهابًا فُتلِهب 
نفوA 	هل �إليماC ,	هل �لشرF ,َمن في نفسه بقّية من سالئق 
 NNّتر �لبلد  جو�نب  بين  صد�ها   NNّتر �إلسال{.  ,خالئق  �لعر,بة 
صدo صو= �لمد�فع، 	�َضت ناسًا 	بلغ �لرضا ,	غضَبت ?خرين 

	عنف �لغضب.
حملت على �لذين جا�,� بهذ% �لبنت فألقوها بين �لشبا�، 
مناقيرها   ��لصقو هذ%  	شرَعت  ,قد   ،�صقو بين   bبيضا حمامة 
 Mلذ� فما  �للو{،  من  هي  تخلو  ال  	نها  على  مخالبها.  ,	عّد= 
	Nخلها هذ� �لمدخل؟ ,�C هي 	��Nته فما �لذM عقد 	لسنة 	هلها 
فلم ينصحوها ,كّف 	يديهم عنها فلم يمنعوها؟ ,�C هي �ضطُّر= 
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(,ما َثم �ضطر��) فما لها ,ما لهم: تختا� هذ� �لثو� �لقصير ,هذ� 
�لزM �لمثير ,هم ُيِقّر,نها على ما �ختا�=؟

 MN,ال	ال بناته. �نهم جميعًا , Iّتهم شبا� �لعر�	نني ال 	على 
	, �خوتي، ,ال شبا� �لشا{ ,مصر، ,ال 	ّتهم 	حد�ً بضعف �لخلق 
سيا�تي  فيه  سّير=   C�  ��لمنحَد 	ّتهُم  هل   .Fلعفا�  Cبامتها ,ال 
�لنا� � C	Nنيت يدM منها  	ّتهم  �لسيا�`؟ هل   =�بال كو�بح فانها
�نما ُشّق لتسلكه �لسيا��=، ,لكن مع قّو`  بال حجا�؟ �لطريق 
�لكابح (�لفر�مل) ,يقظة �لسائق. ,�لنا� �نما ُخلقت ليستفيد منها 
 ،V�,هنا �نما هو �لز `��إلنساC فيطبخ عليها ,يتدّفأ بها. ,كابح �لسيا

,�النتفا� بنا� �لشهو` �نما يكوC بإنشاb �ألسر` ,�ستيالN �لولد.
ما قا� �هللا لنا كونو� �هبانًا فعّطلو� هذ% �لطاقة ,�حبسو� �لسيل 
�لمندفع من فم �لو�MN، فَمن 	��N حبس �لسيل بعدما سا� يذهب 
به �لسيل. ,لكن 	ِعّد,� له مجرoً ليجرM فيه، 	, فاستفيد,� من 
 C� هذ% �لشهو` طاقة .ً��ُيِدْ� لكم معمًال 	, يسّيْر لكم قطا طاقته 
	هد�ناها خسرناها، ,�C ,ضعناها في حد,Nها �لتي حّدNها �هللا 
 Cفإ =��لها �نتفعنا منها. �C كاC �لمصنع ينتج لنا ثيابًا ,	,�ني ,سيا
هذ% �لطاقة هي �لتي جعلها �هللا منتجة للناA �لذين يصنعوC �لثيا� 

,�ألN,�= ,�لسيا��=، فال ُتهِد�,ها ,ال تضّيعوها.
منهم  لتقّو{  علمًا،   Aلنا� لتزيد  ُعرفت  �ّنما   A��لمد�  C�
�لخلق، لُتبعدهم عن طريق �لريلة، ,هذ� �الختال� يسوقهم �لى 

هذ� �لطريق سوقًا.
لقد كانت مقالة طويلة ,كاC مّما قلت فيها: �C من �لمتَرفين 
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�ألغنياb قومًا ير�جعوC �ألطباb يشكوC �ليهم بعض ما يجد,C من 
�ألبناb، يقولوC �نهم �C حضر �لغد�b 	, �لعشاb 	عرضو� عنه ,لم 
ُيقبِلو� عليه، فهم يطلبوC لهم b�,N يفتح نفوسهم �ليه ,يزيد �قبالهم 
عليه. ,ال يخبر,C �لطبيب 	C �لسبب فيما يشكونه 	C �لولد 	كل قبل 
�لطعا{ بنصف ساعة حّبة ُشكالطة ,قبلها تفاحة ,قبل لك شر� 
شر�بًا ُحلو�ً، 	M 	نه 	كل ما ال يغّذيه ,ال يكفيه، ,لكنه شغل معدته 
,	ضعف شهّيته. ,�هللا قد جعل �لجو� �لذM تحّسوC به �Nفعًا �لى 
�لطعا{ �لذM تحتاجوC �ليه، كما جعل �لشهو` (,هي جو� ?خر) 
�Nفعًا �لى �لز,�V، فالشاّ� �لذM يأخذ من هذ% نظر` بشهو` ,من 
هذ% لمسة 	, ُقبلة، لم يحّقق له لك �لمر�N من �لز,�V ,لم يبق 

عند% قّو` تدفعه �ليه لُيقبِل عليه.
*   *   *

�	يته، ,هذ� �لذM كتبته ,نشرته قبل ثالثين  Mهذ� �لذ Cكا
سنة. لم 	ُكن 	تصو� 	نه سيأتي علّي يو{ 	�o فيه مد��A �لبنا= 
في بعض بالN �لمسلمين تكشف عن 	جساNهّن بُحّجة �لرياضة، 
,تعّلمهن �الختال� باسم �لفّن، ,ُتخِرجهن من بيوتهن للفتّو` 	, 
C �هللا ,مّد في �ألجل ,صُف 	 C� سيأتي, ...Mيب �لعسكر�للتد
ما �	ينا من لك في �لشا{ 	يا{ �لوحد` مع مصر. لقد �	ينا شيئًا 

عجبًا تشيب له نو�صي �ألطفا�.
لقد كانت �لعر�I لّما تركتها بعد 	C كنت مدّ�سًا فيها (كما 
كانت 	كثر �لبالN �لعربية) َمَثلها كمثل غدير كبير كاC عذبًا صافيًا 
فتَعّكر ما�% ,خالطه �لكد� فلم يُعد سائغًا شر�به، فلما عد= بعد 
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سبع عشر` سنة (	M سنة ١٩٥٤) ,جد= قومًا قد 	قامو� مصفا` �لى 
جنب �لغدير 	خرَجت ماb صافيًا 	بلغ �لصفاb عذبًا غاية �لعذ,بة، 
 bكانت في �لما �فوضعو% في بِركة صغير`، ,ما خرV منه من 	,ضا

.��لعكر 	ُلِقيت في بركة 	خرo صغير` كلها Nنس ,طين قذ
 oتر :Cَمَثلها �آل, ً��هذ� َمَثل 	كثر �لبالN �لعربية لّما كّنا صغا
�آلC في كل بلد ِقّلًة 	طها��ً صالحين متعّبدين كأنهم (كما شّبهتهم 
مر` غيَر مبالغ) من 	هل �لصد� �أل,�، ,ِقّلًة 	نجاسًا تتلّقف كل 
خبيث من �لمذ�هب ,سخ من �لعا�N=، 	سما�هم 	سماb �لمسلمين 

,ما هم في عقائدهم ,في 	عمالهم ,في سلوكهم كالمسلمين.
,سائر �لناA (	M باقيهم) ,جمهو�هم كما كانو� من قبل: 
 Cيصومو, �لصال`   Cُيقيمو سّيئًا؛  ,?خر  صالحًا  عمًال  خلطو� 
,يحّجوC كما كاC �لسلف يصوموC ,يصّلوC ,يحّجوC، فاألعما� 
هي �ألعما�، ,لكن �لنّيا= ليست هي �لنّيا=. ,منهم من ال تنها% 
صالته عن فحشاb ,ال منكر، ,منهم من ال يحافظ على صلو�ته 
	, ال يكاN يصّلي، ,يحسب 	C �إلسال{ قو� بال عمل ,Nعوo بال 
 I��Nليل، ,	C �هللا يو{ �لقيامة يمّيز 	هل �لجّنة من 	هل �لنا� بأ,
�لنفوA ,جو��r= �لسفر، فَمن ُكتب فيها 	نه مسلم جاr �لصر�َ� 

�لى �لجّنة ,من ُكتب فيها 	نه غير لك ُكّب في جهّنم.
*   *   *

� (ما�A) سنة ١٩٥٤، هبنا �بقينا في بغد�N �لى 	,�خر ?
�لشيخ   Cكا, �لموصل.  �لى  هبنا  كما  �لبصر`  �لى  مر`  خاللها 
�إلسالمية،  �ألخّو`  لجمعية  فرعًا  �لبصر`  في  	ّسس  قد   Fلصّو��
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�لشيخ  �لوrير  ,�لد  ,هو  �لخيل،  	با  �هللا  عبد  �لشيخ  عليه  يقو{ 
عبد �لرحمن ,rير �لشؤ,C �الجتماعية سابقًا، ,ال 	عرF ما قر�بته 
�لطعا{  �لى  منه  Nعو`  ,	جبنا   %��N في  �نا% r ,لقد  �لمالية.  بوrير 
(,�C كنت في �لعاN` 	عتذ� عن 	مثا� هذ% �لدعو�=) فر	ينا �جًال 
كريمًا ,بيتًا مفتوحًا ,ُنبًال ,فضًال، ,�	ينا 	ثر% في �لعمل �إلسالمي 
 Cنهم َسّموها جمعية �ألخّو` �إلسالمية أل	ثر�ً ,�ضحًا، ,فهمت 	

�لحكومة يومئذ لم تسمح لهم باتخا �سم �إلخو�C �لمسلمين.
�لتي   INلفنا� 	حد  ,هو  �لعر�،  شّط   Iفند في  نزلنا  ,قد 
�` �لسكك �لحديدية ,هي �لتي تدير%، ,,جدنا به �لر�حة �N� نشأتها	

.Cلنظافة ,�الطمئنا�,
,عدنا �لى بغد�N، ,بقينا �لى 	C فا�قناها في يو{ من 	يامها 

�لشد�N، قد عّمها �لذعر ,طا� بألبا� 	هلها �لفز�.
 Iنه ليس في �لعر�	سنين-  Iشهد -,قد عشت في �لعر�	,
جباC، ,لكن كاC في بغد�N تلك �أليا{ ما َيجبن 	مامه كلُّ �لشجعاC؛ 
�لنا� ,ال �لحديد، َغِضَب على  عدّ, ال ترNّ% �لمد�فع ,ال تدفعه 
بغد�N ,كاC ُمِحبًا لها يحنو عليها، ,�شتّد على بغد�N ,هو �للطيف 
 :`Nقته يسيل سيالنًا. �نه �لنهر يا سا��لرقيق �لذM تر�% من لطفه ,

!Cجلة. �نه �لفيضاN
,قد �	يت �لفيضاC �لعظيم سنة ١٩٣٦ (,مّر حديثه في هذ% 
عال  مثيل.  له  يسبق  لم   ١٩٥٤ سنة   Cفيضا ,لكن  �لذكريا=)(١) 

______________________
 `�(١) في �لحلقة �لساNسة ,�لتسعين في �لجزb �لثالث، ,�نظر مقالة >ثو

Nجلة< في كتا� >بغد�N< (مجاهد).
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�لماb حتى قا�� �أل�p، ثم حا�ها، ثم صا� 	على منها بمتر، ال 
 Nَصفت على �لشّط. ال يحمي بغد��يمسكه �ّال 	كياA �لرمل �لتي ُ
 bجه �لما, o	��ّال هذ% �ألكياA، فإ� ,قف �إلنساC من ,��ئها 
 Cسد هائج يمسكه قيٌد ضعيف، فإ	كأنه  Vيمو ،%�يحاM صد

نفذ �لماb من مكاC ,�حد غرَقت بغد�N كلها.
,كانت ليلة سفرنا ليلة ال ُتنسى(١): جمع كل �مر� 	طفاله 
,�لغالي من متاعه ,�ستعّد للهر�. يستوM في لك �لغنّي ,�لفقير، 

ألN Cجلة �C غضَبت ال تفّرI بين �لكو� ,بين �لقصر.
�لليلة كاC موعد سفرنا. ,في  ,في �لساعة �لر�بعة من تلك 
�لر�بعة تمامًا، ال قبل Nقيقة ,ال بعد Nقيقة، حّطت �لطائر` �لضخمة 
(طائر` >z.�.{.< �لهولندية) على 	�p �لمطا�، ,شرَعت تأخذ 
تكن  ,لم  صفيحة.  ,خمسين  مئة  من  	كثر  فيها  فُصّب  �لبنزين، 
مستوNعاتها فا�غة بل كاC فيها نقص، فملؤ,ها بهذ� �لذM صّبو% 

فيها.
,لم 	حّس بها ,هي تقو{، ,لم 	علم بأنها طا�= حتى نظر= 
 Cيحيط بها، يلمع كأنه ثعبا pلنهر �لفّيا�, Nيت بغد�	من تحتي فر
ضخم قد �لتّف على فريسته. ,�بتعدنا حتى غابت بغد�N عن عيوننا 
� عليها �لغرI ,نرجو لها ,لكن صو�تها ال تز�� في قلوبنا، نحا
�لسالمة. ,لكن �لسالمة لم تتّم ,كانت �لفاجعة بعد لك بيومين، 

سمعنا بها ,نحن في �لسفا�` �لعر�قية في كر�تشي.
______________________

(١) �نظر مقالة >من بغد�N �لى جاكرتا< في كتا� >صو� من �لشرI: في 
	ند,نيسيا< (مجاهد).
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�لى 	لبصر� فلم تنز� بها، ��يت 	لنا�  ��مّر  بنا 	لطيا
فعو	 $�سهم  	'�فيها صغا	ً كالنمل تمشي في 	لشو	*، �كانو	 
��	 طياتنا صغير� كأنها عصفو فو7 سطو6 	لمنا�5! �هذ	 هو 
َمَثل 	لمتكبر على عباD 	هللا. �	لكبرياُ> هللا �حد<، �	لكبريا> كانت 
 ً	�بليس �	ستحقاقه لعنة 	هللا. 	لمتكبر يرH 	لنا� صغا Oسبب هال
�هم ير�نه صغير	ً، فليخجل 	لذين يستكبر�S من 	لبشر، ��ّ�� 
�هو   �قذ جيفة  �Yخر<   �مذ نطفة   -Sألّ�لو	 قا�  -كما  �حدهم 

!�بينهما يحمل في بطنه 	لعذ
يغّر< �نه 	ستطا* �S يطا�� 	لجبا� طوًال �يخر7 بطونها قّو� 
�	قتد		ً، فإ'	 جا> 	ألجل �		< 	لتر	^ ال يملك Dفعًا �ال حر	كًا. �نا 
�عّد هذ< 	لكلما  ��مامي 	لجريد� فيها صو� تشيرنينكو، 	لرئيس 
	لسوفياتي 	لذc ظّن بإلحاD< �نه يستطيع �S يحا^ 	هللا ��S يمحو 
 Sآل	فاسألو<  	لكفر،  	لنا� على  ُيكِر<   S�� هللا	ين D fمن 	أل
لو 	ستطعتم سؤ	له: ما'	 �جد؟ 	سألو< ما'	 �َعّد للقا> 	هللا 	لذc ال 
 j	لصر	هّيأ لنفسه ليجتا5  	سألو< ما'	عنه؟  Hمهر^ منه �ال معد

فال يسقط تحته؟
ما �غنى عنه ماله، �قد هلك عنه سلطانه، �	نفّض عنه جند< 
للحسا^  ّبه   cيَد بين   nسيقو� 	لتر	^ �حد<،  �نز�  ��عو	نه، 
�حد<. فيا �يها 	لطغا� 	عتبر�	؛ فلقد كاS هذ	 	لرجل �قوH منكم 
�كثر ماًال، �كاS �عّز سلطانًا،   Sضخم جيشًا، �كا� Sقو�، �كا
فذهب 'لك كله �لم يبَق في يد< منه شي>. 	جعلو< ِعبر� لكم، 

فالعاقل من يعتبر بغير< �	ألحمق من يكوS هو 	لِعبرَ� لغير<.
*   *   *
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 Nلبال� �ير�C؛   Iفو  ،A�فا  p�	  Iفو  `��لطيا بنا  ,مّر= 
	لقا�  على  بلد�نها   bسما	 ,غلبت  تا�يخنا،  كرها  مأل  �لتي 
علمائنا �لذين خرجو� منها ,�لذين غد,� من Nعائم صر� مجدنا: 
منها) ,�لقز,يني  قريبة   ,	  Cهي طهر�, ،Mّلر� �لى  �لر�Mr (نسبة 
,�لجرجاني ,�لتبريزM ,�ألصفهاني ,�لشير�Mr، ,عشر�= لهم مثل 
هذ% �أللقا� لكل ,�حد منها في نفوA �لمتعّلمين مّنا ,�لمتأNّبين 

.Nكريا= حافلة باألمجا
جزنا �لعر�I ثم طرنا فوI �ير�C. ,هما جا�تاC، فكيف جاَ�تا 
حتى تقاتلتا؟ ,هل تتقاتل �ألختاC 	{ تتقابالC ,تتعانقاC؟ ,ما لهما 
%، بل عدّ,هما،  -,هذ% �لر,�بط تربط بينهما- يد� كّل منهما عد,َّ

,يوّجه قوته �لى �لصديق بد� �لعد,؟!
كر= 	يامًا لي فيها لم تكن من  Iلّما جز= بالبصر` من فو
 bحلى �لذكريا=، ,لكن �لمر	كرياتها من 	طيب �أليا{ ,لم تكن 
يحّن �لى ما مضى من عمر%، كأC فقد% منه ,يأسه من عوNته حّببا% 

�ليه فر	o ?المه مسّر�=.
 bضو�	لو�سعة- �ّال � Nهذ% �لبال Iطير فو	نا 	,- o�لم 	ُكن 	
في  فقلت  تختفي.  ثم   Iألعما�  Iعما	 من  لحظة  تلو�  متناثر`، 
نفسي: ما 	شّد غر,� �بن ?N{ بهذ% �لدنيا! �C في هذ% �لظلمة �لتي 
 C, �لفز� فيقتتلو	هله، يدفعهم �لطمع 	 �rتمتّد من تحتي َلعاَلمًا يتنا
فيها بدنيا هم ,�ثقوC من r,�لها. ,	نا حين  ,يبيعوC �آلخر` ,ما 
علو= في �لجّو لم 	َ� من هذ� �لعاَلم �ّال ظالمًا تلو� فيه مصابيح 
 C�) `َضنا كلَّها من يعيش في �لكو�كب �لبعيد�	 oضئيلة. فكيف ير
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كاC فيها ناA يعيشوC)؟ �C هذ% �لكر` كلها ال تبد, لعينيه 	كثَر 
�` مضيئة في �لفضاb، كهذ% �لذّ��= �لتي نر�ها تسبح في جّو ّمن 
� كنس �  ��لجد� نافذ`  تدخل من  �لتي  �لشمس  	شعة  في  �لغرفة 

.��pَ �لد�	 }ُNلخا�
فما 	حقر �لدنيا ,ما 	شّد غر,� �إلنساC! ,غبت لحظة عن 
�لقو�فل  مع  	مشي  �لتا�يخ،  في  	عيش  كأني  ,شعر=   Mحاضر
 Nلى �لغر� ,تعو� Iمن �لشر p��لتي كانت تحمل خير�= �أل
بمثلها من �لغر� �لى �لشرI، ,حيثما سا�= �ستظّلت بظّل �لَعَلم 
,	ساير  كلها.   bجا��أل هذ%  تملك  �لتي  �لد,لة  َعَلم  �إلسالمي، 
�لطلبة �لذين كانو� يقطعوC هذ% �لمر�حل �لطو�� ,يصبر,C على 
�لمشّقا= ,�ألهو�� ليرُ,,� حديثًا 	, يتعّلمو� مسألة. فما 	عظم ِهَمم 

!bلئك �لعلما,	
لنا،   p��لحكم في �أل  Cيا{ كا	 �لماضي  كنت 	عيش في 
,�لعلم فينا، ,�لما� معنا، ,�لمجد في �كابنا، ,كل خير بأيدينا، 

.C?يدينا كانت ممسكة بمفتا� كل خير، ,مفتاُحه �لقر	 Cأل
,عاN بي �لى �لحاضر صو= مضيفة �لطائر` تقو� باإلنكليزية: 
�لعشاb! ,هي فتا` مولَّد`، نصفها هولندM ,نصفها جا,Mّ، جمَعت 
 bبالعشا =bجا, .Iطر�فه: فتنة �لغر� ,سحر �لمشر	لجما� من �
َعَجبًا من  يومئذ  �لطيا�` كانت  �لطيا�`. ,هذ%  سخنًا قد طُبخ في 
�لعجب، لم تكن نّفاثة (,ال 	ظّنها ُعِرفت يومئذ �لطائر�= �لنّفاثة)، 
كّل  ,لوال �أللفة ,�لعاN` لر	ينا فيها معجز`، ففيها ثمانوC مقعد�ً 
كامًال، ,فيها  � تكبسه باألصبع فينقلب �لمقعد سرير�ً ّr مقعد له
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بهو للمدّخنين فيه 	��ئك ال تؤّجر ببطاقا=، بل هي مباحة لكل 
��كب يريد 	C يتنا,� �لسّم �لبطيb بامتصا� �لدخائن (�لسجائر)، 
,فيها 	ِسّر` لألطفا� مخبوb` في �لجد��C� ،C كانت ثمة 	ّ{ ,	��Nتها 

��ً فخرV لها من �لجد�� سرير.r مّست
فندI كامل يطير في �لجو، ,هي ال تهتّز ,ال تتحرz ألنها 
 �تستطيع 	C تعلو حتى تجا,r مكاC �الهتز�r. ,لقد نظر= مر` فإ
 ��, p�تحتنا، تحت في �ألعماI، سحا� مركو{ يحجب �أل
فوقنا سحا� مركو{ يحجب �لشمس، ,نحن نمشي بينهما في جّو 

�` من �لسحب.ّليس فيه 
,لّما �نقضت سبع ساعا= كاملة قيل: لقد Nنونا من كر�تشي 

,سنهبط، فشّد,� �ألحزمة على 	,ساطكم.
 Fال? ثالثة  طوله  مستقيمًا  خطًا  فيها  قطعنا  ساعا=  سبع 
,خمسمئة كيل، َمن مشاها على �أل�p في �لطرI �لملتوية مشى 
ستة ?الF كيل (كيلو متر). سبع ساعا= قطعنا فيها ما كانت تقطعه 

�لقو�فل في ثالثة 	شهر.
�لهندية،   `��لقا �لى  �إلسال{  منها  Nخل  �لتي  كر�تشي  هذ% 
 bشا  C�  Cستكو,  ،��لديا تلك  في  	مجاNنا  كتا�  فاتحة  فكانت 
�هللا فاتحة كتا� مجدنا �لجديد. من هنا Nخل �بن �لقاسم، �لقائد 
�لعربي �لمسلم، ,من هنا بعد حين (	, من طريق قريب من هنا) 
Nخل �لقائد �ألفغاني �لمسلم �لسلطاC محموN �لغزنوM، ,من هنا 
Nخل �لفاتحوC �لمسلموC �لذين 	��قو� على كل ثرN oمًا من Nمائهم 
rكيًا، ,تركو� في كل 	�p شهيد�ً عزيز�ً، ,خّلفو� في كل بلد َمن 



٢٤٤

ُيشِعل للناA �لمصبا� �لها�N في ليل �لجهل ,�لظلم، يدّلهم على 
طريق �لحّق ,�لخير حين يلّقنهم 	حكا{ �إلسال{.

�C �لتا�يخ مليb بأخبا� �لفتو�؛ لقد شّرI �إلسكند� حتى 
بلغ بفتحه �لصين، ,غّر� �لمغو� ,َقبيُلهم حتى ,صلو� �لى �,ما 
�ّبا، ,جاb مئا= من ,	 Cمصر مر`، ,فتح نابليو N,مر` ,�لى حد
 %Nلدهر قد سّلمه قيا� C	 غير% ِمّمن ظّن bهتلر ,جا bلفاتحين، جا�
لك كّله فتحًا عسكريًا يبقى  Cكابه... فكا�,	C �لنصر قد مشى في 
 Cما �لفتح �إلسالمي فكا	 .��r ��r �ما بقي �لسيف 	, �لمدفع، فإ

فتحًا للقلو� ,فتحًا للعقو�، فبقي 	ثر% �لى يو{ �لقيامة(١).
تقو�:  �لمضيفة  	خرo- صو=   ً̀ -كّر  Mتفكير علّي  ,قطع 
 oلذكر� bحّلو� �ألحزمة فقد هبطنا في كر�تشي. فهبطَت بي من سما

,�لحلم �لى 	�p �لو�قع.
*   *   *

______________________
(١) �نظر مقالة >�لفتح �إلسالمي< في كتا� >ِفَكر ,مباحث<، ,قد ُنشر= 
سنة ١٩٣٦. ,في كتا� >	خبا� عمر< مقالة بنفس �لعنو�C ُنشر= سنة 

١٩٤٦، ,بين �لمقالتين تشابه ,بينهما �ختالF (مجاهد).
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-١٤٤-
صو� �لمحا� من كر	تشي

	لمر	��  ��يت  �نني  كر	تشي  مطا�  �صلنا  لّما  �"هشني  ما 
	لِكبا� فو2 مكاتب موظفي 	لُمكو, (	لجو	(	�) �هم بقمصا# 
ما لها �كما?، �نحن نلبس 	لصو> من تحت 	لثيا9 �	لمعاطف 
 A"بر� �لكن  �حتر2،  فكد�   !�	Fلعبا	 Hلك  �فو2  فوقها  من 
	لموظف 	لذP �قفنا �مامه، هذL 	لبر�"A 	لتي �عد	L بها 	إلنكليز 
على ما يظهر، �طفأَ� 	لحريق 	لذP ��شك �# يشّب فّي ��ّ"تني 

.Fلشتا	لتي فا�قناها �هي في 	" 	لى بر" بغدY

�كا# ��	F 	لحاجز سفر	F 	لسعو"ية �مصر �	لعر	2 �سو�يا، 
	لقو?، تركو	  ��فو" 	لجماعة 	إلسالمية �حشد ضخم من كر	? 
بيوتهم �جا�c	 Yلينا يسّلمو# علينا نصف 	لليل، ��خونا 	لموظف 

.Aال يحّس بهم �ال ينقص من عمله شعر

�	نتهت 	إلجر	F	� �خير	ً ففتحو	 لنا، ال عناية بنا بل ألنها 
	لمسافرين. �خرجنا  من  hخر  �فد  طائرA جديدA �"خل  �صَلت 
فوجدنا سفير مصر 	لصديق 	لجليل 	لدكتو� عبد 	لوها9 عّز	?، 
�سفير 	لسعو"ية 	لصديق 	لفاضل 	لشيخ عبد 	لحميد 	لخطيب، 
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�سفير سو�يا �لصديق �لكريم ��فيقنا في �لمد�سة (��� كا� متقّدمًا 
عني �كا� 3كبَر سناً مني، لكن ال تشو� بي �ليه فتخبر�( بأني فضحت 
سّنه) �ألستا? جو�= �لُمر�بط، ��لسفير �لعر�قي �لفاضل �لنبيل �لشيخ 
�لعالِم  �لد�عية  �إلسالمية  �لجماعة  �3مير  �لجيالني،  �لقا=�  عبد 
�لمو=�=K �صحبه، ��لمفتي �لشيخ محمد شفيع، �جماعة �لتبليغ 
�لصحافيين ��لمصّو�ين  �لتّجا�، �جماعة من  �إلسالمي، �كبا� 

�لذين �O3غو� 3بصا�نا مّما 3برقو� بمصابيحهم 3مامنا.
�3نا 3حب 3� 3سرT فأقّر� حقيقتين �جدناهما من Q�3 ساعة 
بهما،  �يمانًا  �O==نا   Vلساعا�  Vمّر �كّلما  باكستا�،  فيها  =خلنا 

هما:
�يتبّركو�  تقديس،  �لعرZ حّب  ُيحّبو�  هنا  �لقو]   ��  (١)
بالعربي تبّركًا، �يعّد�� معرفة �لعربية شرفًا �مجد�ً، بل �نهم ير�� 
تعّلمها =ينًا، ألنها لغة قر^نهم �سّنة نبّيهم، �ال يسّرهم شي[ كما 
�لحاكمين  عند  �لحقيقة  هذ(  �3ينا   .Zلعر� �لى   Zلتقّر� يسّرهم 

��لمحكومين ��لكبا� ��لصغا� ��لمتعّلمين ��لجاهلين.
(٢) ��� عتبهم علينا بمقد�� حّبهم لنا. يتأّلمو� ألنهم ُيقبِلو� 
ُتدِخلهم  �لتي  �إلسالمية   aبالدعو �َيْدعو�  عنهم،   cُنعِر� علينا 
كانو�  �نهم  مّنا، حتى  ُتخِرجهم  �لتي  �لعربية   aبالدعو �ندعو  فينا 
يشكو� من بعض �لصحافيين �لعرZ ألنهم كانو� ينصر�� �لهند 
�لنا�،  طريق  في  يقو=هم  كا=   Kلذ� إلمامهم  تبعًا  باكستا�  على 
فرعو� �لجديد �لذK صنع ما لم يصنع �لفر�عنة �ألّ�لو�. سمعنا 
هذ� �لعتب من 3كبر �جاQ باكستا� على �إلطالf، كما سمعنا( من 
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.Aلمشايخ ,�لطال� ,من عو�ّ{ �لنا�
على  �لحّق  �لشكر  هي  بتقريرها،  	ستعجل  ثالثة  ,حقيقة 
 ،Cباكستا في  �لعر�   bلسفر�� من  �لتي ,جدناها  ,�لعناية  �لرعاية 
�لخطيب  �لحميد  �لسيد عبد   �نز,  C	  C,N }يو يكن يمضي  فلم 
 ,�لسيد �لدكتو� عبد �لوها� عز�{ 	, �ألستا �لجيالني 	, �ألستا
�الجتما�  طريق  لنا   C,يمّهد, ,ُيكِرموننا  يستقبلوننا  �لمر�بط، 
,�لسهر�=  �لدعو�=  	ّما  �ليهم.  ,يصحبوننا  �لمسؤ,لين  بالرجا� 
�لقلم ,ال  يبلغ شكر%  ُيَحّد ,ال  �لينا فشيb ال   =���لسيا �سا� �,

.Cللسا�
*   *   *

لم نخرV من �لمطا� حتى جا,rنا منتصف �لليل ,�نتهينا من 
حّب  على   �مفطو  Cإلنسا�, ,�الستقباال=.  �لرسمية  �لمعامال= 
�الستطال�، لذلك يجد �لمسافُر �لمتعَة �لكبرo في قد,مه ليًال على 
بلد` جديد` ,�نتظا�% �لصبا� لُيرفع له �لستا� عنها؛ يحّس في ليلته 
تلك كأنه في حلم طا� حتى �تصل بالنها� فكانت �لحقيقة هي َتتِّمة 
�لحلم. فكيف �� كاC يقد{ على عاَلم جديد كشبه �لقاّ�` �لهندية، 
�لتي كانت ,ال تز�� غاية 	مل كل سائح، �لهند �لتي يثوM فيها 	كثر 

.}N? من ُخمس بني
لذلك كنت لّما خرجت من مطا� كر�تشي في شبه نشو`، 
 bني كلَّ شي,N يلّف Cشديد �النتبا% مفتو� �لعين، لكن �لظال{ كا
بستا� 	سوN. ,كاC بين �لمطا� ,�لمدينة 	كثر من خمسة عشر كيًال، 
�ّال تخو{ �لصحر�b. هذ%  مشيناها في طريق لم نجد على طرَفيه 
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�لتي الrَمتنا من Nمشق �لى كر�تشي، فكّنا حيثما طرنا   bلصحر��
,جدناها تحتنا، فكّل بالN �لعر� صحا�o، ,�تصَلت �لى ما حو� 
 �كر�تشي. ثم �ختفت �لصحر�b فلم نُعد نجد من كلكّتا �لى ?خر جز
	ند,نيسيا �ّال 	�ضًا مخضّر`، تغطيها مز��� �أل�r ,غابا= �لمّطا� 

.Mمنابت �لشا, rجيل ,�لمو�,�لنا
�تها- �ّال 	�ضًا مخضّر` r ّبا -لّما�كما 	نني لم 	جد في 	,
 Cفكأ �لغابا=.  من  جلبابًا  تلبس  ,جبالها  ,نباتا=،   �	شجا كّلها 
 Cير��, Cضية من خصرها من باكستا��لصحر�b نطاI يلّف �لكر` �أل
�لى جزير` �لعر� �لى شمالي �فريقيا، ,	حسبها تمتّد (,�C لم تكن 
 C	 (علم	هللا �,) حسب	لبحر. ,� b��, �Nنيفا bمتصلة) �لى صحر�
�هللا لّما قسم �لخير�= جعل خير هذ% �لصحا�o في بطنها، نفطًا، 
هبًا 	سوN، كما جعل �لخير فيما ِسو�ها على كتَفيها ,على �	سها، 

�r, ً�Nهر�ً، ,ماb جا�يًا ,ثمر�ً طّيبًا �Nنيًا.,
 =���N, Cٍبنا مدينة كر�تشي بد= لنا على �لجانَبين مغا�فلما قا
 Cلسائق كا� C	 ما عجبت منه �,	 Cمتناثر`. ,كا (=فيال M	) نيقة	
يسير بنا على يسا� �لطريق، فحسبته نائمًا 	, سكر�C ,نبهت َمن معي 
 Cهي طريقة �إلنكليز: يخالفو ��لى لك، فعجبو� من عجبي، ,�
�لناA في كّل شيb؛ �C مَشت سيا��= �لناA على يمين �لطريق 
 C�, ،`N�مشو� هم على شماله، ,�C قاA �لناA بالمتر قاسو� باليا
,rنو� بالكيلو ,rنو� بالليبر` ,�لرطل، ,ال يكتفوC بهذ% �لمخالفة 
 �حتى يفرضوها على ثلث 	هل �أل�p، ,ال يقو� لهم 	حد: ما
تفعلوC؟ فإ� قسنا نحن بالذ��� 	, ِكْلنا بالُمّد 	, ,rّنا بالرطل قامت 
علينا �لقيامة، ,ُ,ِصمنا بكّل ,صمة سوb ,�تُّهمنا بأننا خصو{ �لمدنية 
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,	عد�b �لتقّد{!
,لست 	قو� هذ� لنترz �لمتر ,نعوN �لى �لذ��� ,ند� �للتر 
 bلضعفا� �لُمّد. ال، ,لكن ألبّين كيف تكوC سّيئا=  �لى  ,نرجع 

.bحسنا= �ألقويا
 INلفنا� ينزلها ثالثة:  �لتي  �لبلد`  �لغريب من  ير�%  ما   �,ّ	,
,�لسيا��= ,مظاهر �لعمر�C. لذلك تحر� كّل 	مة على تحسين 
 Iخال	, �لعاّمة،  بسيا��تها  ,ُتعنى  مو�صالتها،  ,,سائل  فناNقها 

سائقيها ,ُعّمالها ,�نتظا{ سيرها.
	ّما فناIN كر�تشي فقد �	يت منها �لفندI �لذM حجز,� لنا 
,�لصبح  ما�  قد  �لليل   Cميز�  Cكا, ,صلنا،  ما   �,ّ	 فيه   Fلغر�
قد �قتر�، فلم يعجبني ,سألت: 	ليس في �لبلد غير%؟ فأخذ,نا 
�لى فندI سنتر��، ,هو 	حد �لفناIN �لثالثة �لكبرo في كر�تشي. 
,�لشر��  للطعا{  �حد�هما   ،Cمنفصلتا  Cتا�عما 	نه  منه  ,سّرني 
,�لموسيقى ,�لسما�، ,�ألخرo للمنا{. نزلنا في غرF كّل غرفة 

منها جنا� كامل 	, منز� صغير.
�لنو{  �لفر�¦ جر�ً، ,يدفعني �لى  �لتعب يجّرني �لى   Cكا,
في  �حلتي  فأبد	  �لفجر  صال`  تفوتني   C	 خفت  ,لكنني  Nفعًا، 
باكستاC بهد{ �كن من 	�كاC �إلسال{، فانتظر= حتى 	ّC �لفجر 
,صّليت مع �لقو{ ,	,يت �لى سريرM، ,حب �الستطال� ,ترقب 
�o فيه 	,� بلد` في �لقا�` �لهندية يطرC�N �لنو{ من 	 Mلذ� ��لنها

عيني.
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فما مضت  �لفجر،  معنا حتى صّلينا   Cلمستقبلو� لبث  ,قد 
فقمت  �لغرفة،  با�  قر�  منامي  من  	يقظني  ثال� ساعا= حتى 
مضطربًا فإ� هو �لنا�N (�لجا�سوC) يحمل صينية �لشاM. فِصحت 
 �به 	سأله من �لذM 	مر% 	C يأتيني بالشاM في مثل هذ% �لساعة. فحا
,عجب ,كّلمني بلغة ال 	عرF ما هي، فما فهمت عنه ,ال فهم 

عني.
,تبّينت بعد لك 	C هذ% عاN` �إلنكليز، يشربوC �لشاM في 
 =�Nقيقة. ,قد ,جد= عاN قيقة ,ال يتأّخرN لسابعة تمامًا ال يسبق�
�إلنكليز معي في كّل فندI نزلنا% �لى ?خر �لرحلة، ,لم 	فهم معنى 
قولهم: >�C �لمؤمن يأكل في ِمَعًى ,�حد ,�لكافر يأكل في سبعة 

	معاb<(١) �ّال حين عاشر= �إلنكليز ,�	يت 	كلهم.
ُيفيقوC �لساعة �لسابعة فيأخذ,C �لشاM بالحليب قبل �لقيا{ 
من �لفر�¦، فإ� مّر= ساعة جاb �لفطو� فأكلو� 	كل من ال يخشى 
�لَفْز�: بيضتين ,قطعة لحم ,rبد�ً ,ُمرّبى ,شيئًا �سمه >�لبوNينغ< 
�M ما هو، ,شربو� معه �لشاM باللبن. فإ� جاb �لظهر 	كلو� N	 ال
��rً ,خضر�ً ,حلوo ,فاكهة. , ً��	كًال َلّمًا: لحمًا با��Nً ,لحمًا حا
فإ� كانت �لساعة �لر�بعة 	كلو� �لَفَر�نّي (	M �لكاتو%) ,شربو� عليه 
�لشاM باللبن �لحليب، فإC كاC �لمساb 	كلو� 	كبر من 	كلة �لظهر. 
,ال يأخذ,C �لخبز مع لك كله �ّال ُمغّطى بالزبد. ,�لعجيب حقًا 
 Cكبطو Cكر�¦ ظاهر` ,ال بطو	لك �ألكل كله- 	نه ليس لهم -مع 

�لحبالى ,ال يركبهم �لشحم! فأين يذهب هذ� �لطعا{ كله؟
______________________

(١) حديث صحيح �,�% مسلم (مجاهد).
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,كاC من 	ثر ُحكم �إلنكليز 	Cْ تركو� في مظاهر �لحيا` في 
كر�تشي  في   ���لشو�  bفأسما ?ثا�هم،  من  كثير�ً   Cباكستا, �لهند 
ثالثين سنة  قبل  	تكّلم عنه،   Mلذ� �لعهد  في  (	, كانت  �نكليزية 
�نكليزية،   =�Nعا  Aلنا� من  �لعلية   =�Nعا, �نكليزية)  كاملة، 
,�للغة �إلنكليزية فاشية بين �لكبا� ,�لصغا�. ,كثير�ً ما �	يت فقيهًا 
في مسجد% 	, تاجر�ً في سوقه ,هو ينطق �إلنكليزية كأهلها، مع 
	C �لنطق بها عمل من �ألعما� �لشاّقة �لتي ُيحَكم بها على ُعتا` 

�لمجرمين!
,كاC من عاNتي �� نزلت بلد�ً 	نني 	حفظ �سم �لفندI ثم 
	مشي على غير هدo، 	مشي �لساعة ,�لساعتين ,�لثال�، ثم 	قو� 
لسائق �لسيا�` (	, �لركشة، ,سأخبركم ما هي �لركشة): خذني �لى 

فندI كذ�، فيأخذني �ليه.
مشيت مر` ثم �كبت �كشة فقلت لسائقها: "سنتر�� 	,تيل"، 
له  فكتبت   ،�Nبأ �	سه  يهّز  ,هو  �للفظ   =�فكّر عني.  فهم  فما 
"صنطر�  ,قا�:  فضحك  معي،  كانت  �قة , على  كتابة  �السم 
هطل"؟ 	M 	نه خطف �لر�b ,فّخم �لال{ ,مضغ �لكلمة بين لسانه 
,	سنانه مضغًا حتى صا� �أل,تيل هطًال، ,كانت هذ% هي بالغة 

�لكال{ عند �إلنكليز.
 C�, ،=فظع �للغا	للغة �إلنكليزية � C� قو�	لقد كتبت مر` ,
كنت ال 	عرفها، 	شهد عليها بما سمعته عنها. فيها حر,F ُتكَتب 
,ال ُتقر	 ,حر,F ُتقَر	 ,هي غير مكتوبة، ,حر,F ُتقر	 في كلمة 
على صو�` ,ُتقر	 في �لكلمة �ألخرo على صو�` غيرها، ,قو�عدها 
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سماعية ليست قياسية، ,�للفظ بها شنيع. ,هم مع لك قد فرضوها 
�لعاَلم، ألC 	صحابها 	هل �عتز�r بها ,حر� عليها،  �بع ُ على 
,نشا� في تسهيل تعليمها ,�لدعو` �ليها، حتى �ننا نجعل لها في 
 Aألخما� �rّ, ُسدسها ,نو	سنا ُخمس �لساعا= �ألسبوعية �مد�
�أل�بعة على �لد�,A �لباقية كلها، ثم ال يأخذ منها 	بنا�نا ما يسّهل 
هبو� ُيتِّموC تعليمهم في �لبالN �ألخرo بل  �عليهم �لد��سة بها �

ُيمُضوC سنة من 	عما�هم في تعّلمها من جديد.
,لغتنا �لعربية 	كمل لغا= �أل�p بال جد��، صا�= لغة 
 Mنا �نكليز	ُيوَجد في �لدنيا كلها من يقو� عن نفسه  C	 كاملة قبل
,قبل 	C تعرF �أل�p هذ� �لجنس، ,ال 	قو� �لمبا�z. ,لم يشهد 
�لتا�يخ ,الNتها ,ال طفولتها ,لم يعرفها �ّال بالغة �شدها، ألنها 
	كبر من �لتا�يخ ,	قد{ منه مولد�ً. ,ال نز�� نجد في هذ% �للغة �لتي 
 كانت مستعَملة قبل 	لَفي سنة كلما= تفي بكل ما يحتاجه 	ستا
	قو�  ,ال  �لجامعة...  في  �لعلو{   ,	ستا  Iلحقو�  ,	ستا �لطّب 
هذ� خياًال ,ال فرضًا مستحيًال، بل 	ُخبِر عّما صنعه 	ساتذ` كلية 
�لطب في Nمشق حين عّربو� �لمصطلحا= كلها في �لسنين �لستين 

�لماضية.
,لكْن قعد بهذ% �للغة �لعربية �لنبيلة، قعد بها 	ننا نحن 	بناbها(١) 
عليها  نحر�  �لشوهاb، ,ال  بلغتهم  �إلنكليز   rعتز�� بها  نعتّز  ال 
حرصهم على لغتهم ,ال ننشط في تعليمها ,نشرها مثل نشاطهم. 
بل �C فينا من يظّن بأC من �لظُّرF ,�لحضا�` 	C يَد� �لكلمة �لعربية 

______________________
(١) كلمة 	بناbها منصوبة على �الختصا�.
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�لفصحى ,ينطق بمر�Nفتها من �إلنكليزية 	, �لفرنسية، فال نقو� 
>ِخما�< ,ال >ِ,شا�< بل >�شا��<، ,ال نقو� >معطف< بل نقو� 
>مانطو<، ,ال نقو� >�لُبرN< بل نقو� >�,� N, شامبر<، ,ال نقو� 

>تِقانة< بل نقو� >تكنولوجيا<، ,	مثا� لك مئا=.
عفو�ً يا ساN` فقد خرجت عن �لموضو�، بل 	نا على �ألصّح 

لم 	Nخل بعُد في �لموضو�.
*   *   *

منها  متنّوعة،  فكثير`  كر�تشي  في  �لركو�  ,سائل  	ّما 
�كبناها ,	سرَعت بنا لم نَر  C� (�لتاكسي)، ,كّنا ��لسيا��= �لصغا
�لتهذيب  شيئًا. ,منها عربا= �لخيل، ,لكن �لخيل ليست مهّذبًة 
�لكامل، فهي ال تمتنع عن 	C تؤينا ,نحن خلفها بفعل قبيح 	, 
 =����ئحة كريهة تنقض ,ضوbها لو كانت متوّضئة! ,منها �لسيا
�لكبير` (�لباصا=)، ,لكنها كانت تلك �أليا{، سنة ١٩٥٤، عتيقة 
 ،(�,مزعجة. ,كاC في كر�تشي تر�{ يسير على �لماr,= (�لّسوال

فلم يبَق �ّال �لركشة.
في  ,هي  كلها،  ?سيا  في  �لشعبي  �لمركب  هي  ْكَشة<  ,>�لرَّ
�ألصل عربا= صغير` جد�ً تتسع لر�كب ,�حد يجّرها �نساC مثلي 
كلكتا،  في  سأحّدثكم-  -كما  �كبتها  ,قد  بها.  ,يعد,  ,مثلكم 
�لمدينة �لهائلة �لتي كاC فيها في تلك �أليا{ خمسة ماليين ,نصف 
مليو ،C	M بمقد�� سكاC سو�يا ,لبناC ,�أل�CN (في تلك �أليا{)! 
,كاC �لسائق �جًال عجو�rً لم يبَق منه �ّال قفص عظا{، ,لم 	ُكن 
�يد �لركو� ألنني 	خجل من �هللا 	C 	قعد في عربة يجّرها بشر، ال 	



٢٥٤

سيما �� كاC شيخًا كبير�ً. لكنه توّسل �لّي ,	لّح علّي حتى 	�كب 
 C	 على  ,	صّر  �فضها , فأباها  ,مشيت،  �ألجر`  فأعطيته  معه، 
 Iبعين ,�لعر��كب. فركبت ,�نطلق ��كضًا، ,حر��` �لجّو فوI �أل	
يغسل جسد%، ,	نا 	�جو% 	C ُيبطئ ,	كّلمه باإلشا�`، ,هي �للغة 
	ستحّثه  	ني  فيظّن  كلها،  �حلتي  في  غيرها   Fعر	 	ُكن  لم  �لتي 
�كضًا ,�سر�عًا، حتى َ,ْقفُته ,	عطيته 	جرته، ,Nrته عليها  N�Nفيز

.`�,نزلت فأخذ= سيا
,�لبقر   ،Cإلنسا� يجّرها  �لعربا=  هذ%   C	 حقًا  ,�لغريب 
�لهند -كما ستر,C- طليقة. ,ليست   ���لمقدسة تمشي في شو�
بقر` ,ال بقرتين ,ال عشر�ً، بل �نك ال تمشي عشرين متر�ً في كلكتا 
مثًال حتى تلقى بقر`. ,قد تمّر ,�حد` في �لشا�� �لعظيم فَيِقُف لها 
	ثمن  تأكل  ,قد  ,�حتر�{.  بسال{   rتجتا حتى   =���لسيا �لشرطيُّ 
�لفاكهة من �لدكاكين 	, 	ند� �ألrها� من �لحد�ئق فال ينهاها 	حد، 

بل يتبّركوC بها! ,سيأتي خبر لك كله �C شاb �هللا.
هذ� هو �ألصل في �لركشة. لكنها تطّوَ�= فلم يُعد يجّرها 
�جل. بل صا�= مقعد�ً مربوطًا بدّ��جة يركبها �لسائق ,يحّركها 
برجَليه. ,�لمقعد في كر�تشي ,��b سائق �لدّ��جة ,في 	ند,نيسيا 
 �,N��	مامه، كأنهم خافو� 	C يهر� من غير 	C يدفع �ألجر` 	, 	
 C	, يتلّقا% بوجهه �لكريم C	 }صطد�� �Nحا Cكا �من �لّر�كب �
ينجو �لسائق سالمًا! ,�	يت �لركشة في سنغافو�` �لى جنب ��كب 
?لّية  بدّ��جة  ُيرَبط  مقعدها   �فصا �لركشة   =�تطّوَ ثم  �لدّ��جة. 
(بخا�ية) فال يتعب �لسائق بتسيِيرها، ,لم تبَق �لركشة �ألصلية �ّال 

في �لمدC �لهندية �لعتيقة مثل كلكتا.
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كر�تشي مدينة جديد` مشرقة مضيئة، على �لضّد من كلكتا. 
�لعاَلم   Nبال من   =�فصا مدينة صغير`   Cباكستا  bنشا� قبل  كانت 
عظيم  مرفأ  فهي   ،Cباكستا عاصمة  �ناها rُ لّما  ,كانت   ،��لكبا
شو��عها  كّله.   Iلشر� با�  ,هي   ،=���لمطا 	كبر  من  ,مطا�ها 
 rلمزهر`، �لشجر` منها بحجم شجر` �لجو� �فسيحة فيها �ألشجا

�لكبير` ,لكنها �= rهر �Nئم 	حمر 	, 	صفر.
,هو  �لسير.  نظاُ{  بلد�ً  نز�   �� �لمسافر  �ليه  ينتبه  ما   �,ّ	,
 =���لسيا تتسابق  ,�إلحكا{،  �لضبط  من  غاية  على  كر�تشي  في 
 `�,للماّ ,�حد�ً،  حاNثًا   oتر ,ال  �لِجّن  بنا=  كأنها   ���لشو� في 
جانب.  �لى  جانب  من   p��أل تحت  نفق   ���لشو� تقاطُع  عند 
�	يت ,	نا 	مشي في كر�تشي برجًا عاليًا فيه ساعة ضخمة ,تحته ,
بناb جديد له بّو�بة كبير`، فحسبته جامعة 	, مكتبة عاّمة، ,�	يت 
�لناA يدخلوC �ليه فدخلت مع �لد�خلين، فوجدته ليس بالجامعة 
,ال بالمكتبة ,لكنه سوI �لخضر! سوI نظيفة عجيبة مرّتبة 	جمل 
ترتيب، فِقسم للقّصابين ليس فيه بابة ,�حد`، ,قسم للخضر، 
 `Nمحّد �,قسم للفو�كه، ,	قسا{ لكّل ما يحتاV �ليه �لبيت، ,�ألسعا

.Iلبلد` مثل هذ% �لسو� bحيا	في كل حّي من  �معَلنة. ,�
,كنت كّلما سر= مئة متر ,جد= Nكاكين صغا��ً فيها �جا� 
 I�قاعد,C، ,	ما{ كل ,�حد منهم جاماC من �لنحاA �ألصفر ,,
 CحموNمز Aخضر يلّفه ,يضع عليه مّما في �لجاَمين، ,�لنا	شجر 
عليه. ,قد كر هذ� �لو�Iَ ,طريقة �ستعماله �بُن بّطوطة في �حلته، 
 I�, هو  هذ�  يتغير.  ,لم  يتبّد�  لم   Cآل� �لى  	يامه  من  بقي  ,قد 
ملّونًا ,يمضغونه ثم   ً��>�لفوفل< يأخذ,نه ,يضعوC عليه شيئًا حا
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يبصقونه في �لطرI 	, في ?نية تكوC في �لمجالس، على صو�` ال 
{ بدًال  يستحّبها َمن لم يتعّوNها. فترo شفاههم محمّر` منه، ,هو ُيقدَّ

من �لدخائن (�لسجاير) 	, معها، ,تقديمه من عالما= �إلكر�{.
 ً��,�لمتَرفوC من �لناA يتخذ,C في جيوبهم علبًا ,قناني صغا
علب   Cلمدّخنو� يتخذ  كما   Nّلمو�� ,هذ%   =���لبها هذ%  من  فيها 
 I��لدخائن، ,هم يزعموC 	نه ينّقي �لفم ,يقّوM �ألسناC. ,هذ� �لو
يو{ -كما سمعنا-  كل  به   Cيأتو بل  كر�تشي  في  َينبت شجُر%  ال 
�ليمن،  �لقا= في  �لهند كمصيبة  	نه في   M	 لهند؛� بالطيا�` من 

نّجى �هللا �لبلَدين من هاتين �لمصيبتين.
,�ألسو�I كثير` ,�لبضائع فيها معر,ضة عرضًا جميًال. ,لقد 
 �مر�= مر` على مخزC ,�سع في ,سط �لبلد كأنه من كثر` �ألنو�
� فيها عرA، فدخلته فإ� جاما= كبير` �N , كأنه	كالثرّيا= شعلة 
هيئة  ملّونة حمر�b ,صفر�b ,خضر�b على   �بزهو  `bمملو `bمضا
�لنجو{ ,�أل,��N ,�ألrها�، مصفوفة في �لصو�ني مزينة بنقا� من 
�لفّضة �للّماعة 	, بالو�I �لذهبي 	, �لفّضي، ,�لناA يقفوC على 

�لجاما= يأخذ,C منها.
منظر هو �لغاية في حسن �لعرp ,توrيع �ألضو�b ,�لنظافة. 
� هي �لحلوo �لباكستانية، هذ% 	شكالها ,هذ% طريقة عرضها. �,
هنا  ,لكنها  >�لُغَرْيَبة<  �لشا{  في  �لمسّما`   oكالحلو كلها  ,هي 
	Nسم ,	كثر Nهنًا، تخلط بأنو�� من �لعطو� ,�لبها��= فيختلف 
طعمها باختالF لونها، ,	كثرها ال يخلو من لذعة كلذعة �لفلفل 

�لخفيف.
*   *   *
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	قمنا في كر�تشي يومين، ثم Nُعينا �لى حفلة كبير` في حديقة 
,�سعة �سمها -كما 	كر- حديقة ?��{ باz. ,كاC في صد�ها Nّكة 
عالية عليها صد,� �لمدعّوين ,,جوههم ,كبا�هم، ,كانت عاNتهم 
 ��لدكتو �لحفلة  هذ%  ,كاC عريف  عريفًا،  لكل حفلة  ينصبو�   C	
عبد �لوها� عّز�{. ,سألت عن سبب �الجتما� فقالو� �C سببه هو 

�لمطالبة �لشعبية بتطبيق �لدستو� �إلسالمي.
�قبا�  محمد  �سمه  شاعر  خيا�  في  حلمًا   Cباكستا كانت 
,كانت هدفًا في �	A سياسي �سمه محمد علي جّنة (جنا�)، 
,لكن �إلسال{ �لذN Mعو� �ليه كاC 	قر� ألC يكوC �سالمًا سياسيًا 
منه �لى �إلسال{ �لحقيقي �لذM يقيم شر� �هللا كامًال، يلتز{ بأحكامه 
�لشعب   �فر�ئضه ,يبتعد عن حر�مه، ,لذلك ضاI صد  MNّيؤ,

باالنتظا� فدعا �لى هذ� �الجتما�.
كم   M�N	 ال  مؤّلفة   Fال? فيها   Aلنا�, جد�ً  كبير`  حديقة 
,من  كثرتهم.  من   p��أل ,جه  	بصر  	ُكن  لم  ,لكنني  عدNهم، 
عاNتهم في مثل هذ% �لحفال= 	نهم يقعد,C على �أل�p ال على 

�لكر�سي، فيتسع �لمكاC لعدN 	كبر.
خطب خطباb باللساC �أل�MN �لذM ال 	عرفه، ,	لقى بعض 
�لشعر�b قصائد. ,من عاN` �لشعر�b 	نهم ُيلُقوC قصائدهم ملّحنة، 
	M 	نهم يغّنونها غناb. ,هو شيb جديد لم 	ُكن 	عرفه من قبل، 
,�C كاC لفظ >	نشد شعر�ً< قد ُيشير �لى 	C �لقاb �لشعر ال يخلو 

من بعض �لنغم عند �لعر� قديمًا.
Nَعوني �لى �لكال{. ,كاC �لذM يترجم لي �� خطبت �لشيخ 
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�لقد,سي، ,هو �لمترجم في �لمفّوضية �لسعوNية، ُيحِسن �لعربية 
 =�,صد عظيم،  ,قع  لها   Cكا كلمة  فألقيت  �أل�Nية.  ,ُيحِسن 
 (MN��أل �سمها  نسيت  (,قد  >�لفجر<  جريد`  سيما  ال  �لجر�ئد 

,جعلت �لعنو�C �لكبير لذلك �لعدN جملة من خطبتي.
قلت في هذ% �لخطبة ما خالصته: �نكم �نفصلتم عن �لهند 
ألنكم مسلموC ,	قمتم هذ% �لد,لة على 	C تكوN C,لة �سالمية، 
ُتقيمو� فيها حكم �هللا ,لم تطّبقو� فيها �إلسال{ فال معنى  فإ� لم 

لقيا{ باكستاC، فا�جعو� �لى �لهند.
,قد َترجم لي هذ% �لفقر` �لى �للغة �أل�Nية فألقيتها بها. ,لعّلي 
حرفت �لكال{ 	, 	ضعت بالغته بسوb تعبيرM، فإC لهجة �لكال{ 
,�يقاعه قد تبّد� معنا%: كنت مر` في Nمشق فر	يت سائحًا 	جنبيًا 
 Nفهم عنه. فأعا	ميديا"؟ فلم 	قد ضّل �لطريق؛ فسألني: "سوكيل 
به يريد 	C يسألني عن سوI �لحميدّية!   ��لكلمة فلم 	فهم، ,�

فتصّو�,� كيف ُيضيع سوb �ألb�N ,قبح �لنطق معاني �لكلما=.
�أليا{  تلك  ,كانت  شعبيًا.  خطيبًا  �لحفلة  هذ%  بعد  صر= 
	يا{ كرo �إلسر�b ,�لمعر�V ,�لحديث عن فلسطين، فوجد= 
في كّل كر�تشي مثَل ما تركت في �لشا{، يتسابق �ألحياb في مثل 
 rبر	من  Cلخطب. ,كا� bهذ% �لمناسبا= �لى �قامة �لحفال= ,�لقا
�لخطباb �لشعبيين في تلك �أليا{ عبد �لرّ� نشتر، ,هو خطيب بليغ 

.F,جل معر�بُِلغته �أل�Nية ,,rير سابق ,
,كاC من �لخطباb �لشيخ �لصوفي �لبد�يوني، ,هو كما فهمت 
من 	بلغ من يخطب باللغة �أل�Nية، ,جماعة قّلما تخلو حفلة منهم. 



٢٥٩

 bثنا	 �ليهم ,	لحقوني بهم، فصر= كّلما 	قيمت حفلة  فضّموني 
,يترجم  �لعربية  	تكّلم  خطبائهم،  بين   Cكو	 كر�تشي  في  مقامي 
عني �لمترجموC �لى �للغة �أل�Nية. ,	شهد 	C �لشعب هناz شعب 
,يعمل  �ليهم  ,ُيصغي   ،bللخطبا  Nينقا, بها  ,يتأثر  �لبالغة  ُيِحّب 

.Cبما يقولو
�ّال مشيت  فيها  يوٌ{  ما مر علّي  	قمت في كر�تشي شهرين 
فيه 	كياًال كثير`: خمسة 	كيا� 	, عشر` 	كيا�، حتى عرفت �لبلد` 
كّلها مثل معرفتي ببلد�C �لمملكة هنا �آلC ,معرفتي بالشا{ �لتي هي 
بلدM ,معرفتي ببغد�N ,بالقاهر` ,بعّماC. ,�لحديث عن كر�تشي 
نتم لي في �لحلقا= �لمقبال= 	 C� لى �تمامه� Nطويل، ,سأعو

�C شاb �هللا.
*   *   *
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-١٤٥-
Cقصة باكستا

يبلغ عمر% سبع  ,صلنا باكستاC ,�ستقاللُها ,ليد جديد لم 
سنين، ُ,لد ألمه على كبر بعدما عاشت في �الستعما� عمر�ً يشيخ 

في مثله �ألطفا�.
بكلمة  	سمع  لم  �نني  لكم  قلت   ��  Cتعجبو ,لعلكم 
Nخو�  قبل   ،Mبلد 	هل  من  	حد  بها  يسمع  ,لم  �الستقال�، 
�لشريف فيصل بن �لحسين Nمشق سنة ١٩١٨، ,كنت في ?خر 
 ،��لد��سة �البتد�ئية. لك 	C �الستقال� ال يكوC �ّال بعد �الستعما
,�الستعما� ال يكوC �ّال باستيالb �ألجنبي �لكافر على �لبلد �لمسلم. 
,قد نشأنا في ظّل �لر�ية �لعثمانية، ,�لد,لة �لعثمانية قامت باإلسال{ 
,عملت لإلسال{، ,كاC ملوكها �ألّ,لوC من خيا� �لحاكمين في 
تا�يخ �إلسال{، فخلف من بعدهم خلف 	ضاعو� �لصال` ,�ّتبعو� 
من  بها  �هللا  	نز�  ما  لدعو�=  �إلسال{  Nعو`  ,تركو�  �لشهو�=، 

سلطاC، فضاعو� ,	ضاعو� بالNهم ,	ضاعونا معهم.
,لكن كيف تمّكن �الستعما� �إلنكليزM من �لهند؟ ,�لهند 
قا�` كبير` ,�إلنكليز -�� قيسو� بأهلها- ِقّلة قليلة؟ كيف تمّكنو� 
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منها حتى جعلوها جوهر` تاV ُملكهم ,	غلى ممتلكاتهم، ,بنو� 
فيها بناbَ من يعيش فيها 	بد�ً ال من يظّن 	نه سيخرV منها غد�ً؟ ما 
كّنا نظّن ,ال يظّن 	حد (مهما حسن به �لظّن ,�تسع له 	فق �لتفا�� 
,N�r به �ألمل) 	نه سيرo �إلنكليز خا�جين من �لهند. لقد حسبو� 
-كما يحسب خناrير �لبشر �إلسر�ئيليوC �آلC- 	نهم باقوC فيها �لى 
�ألبد ,	نهم مانعتهم حصونهم من �هللا، ,نسو� 	نه ال يمتنع على 

قَد� �هللا 	حد.
�لهند ,كند� ,	خو�تهما، �لتي سرَقتها �نكلتر� من 	صحابها 
,ضّمتها �لى 	مالكها، هي �لتي جعَلت منها بريطانيا �لعظمى. ,�ال 
فما بريطانيا؟ �C سكوتلند� تتبّر	 منها ,	يرلند� كانت ,ال تز�� حربًا 
عليها، حتى ,يلز ليست منها ,ال شعبها شعبها ,ال لسانها لسانها. 

فهل بقي �ّال لندC ,بقعة من �أل�p صغير` من حولها؟
حتى هذ%، حتى �إلنكلو ,�لسكسوC، �لتي Nُعَيت نسبة لها 
�p �إلنكل) هما قبيلتاC جرمانّيتاC �ستولتا على هذ% 	 M	) نكلتر��
�، بل بأسلو� هو 	قر� rّبال حّق مشر,� ,ال نصر مؤ p��أل
�لى �لحيلة ,�لغد�. فما هي �نكلتر�؟ ,كيف ملَكت �لهند؟ ضفدعة 
تلتهم ثو��ً! لقد قالو� قديمًا: �C للضفا�N مثل صو= �لبقر ,لكنها 

ال تجّر �لمحر��.
كيف �ستعمَر= �لهند؟ هل تعرفوC كيف ملكت �لهند ,كيف 
لك كما يسيطر �لمرp على �لجسم،  Cسيطَر= عليها؟ لقد كا
�لمرp �لذM يصر� �لبطل �لقوM حتى يلقيه جسد�ً بال حر�z. بل 
 :bستطاعت جرثومته (جرثومة �لشي� C� يصر� �لفيل ,�ألسد Mلذ�
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 Cصله) �لدخو� �لى جسم �ألسد ,�لفيل. ,ما جرثومته؟ �نها حيو�	
	صغر من 	C ُيلَمس باليد ,	IّN من 	C ُيرo بالعين، لو �جتمع منه 
مئة مليوC، 	, 	لف مليوC، بعدN ُسّكاC �لصين، لقضت عليها كّلها 

نقطة ,�حد` من �لَغْو� (�إلسبيرتو) 	, من 	M سائل مطّهر.
جا�,�   Cبُدّكا صغير،   Cبمخز  Mإلنكليز�  ��الستعما بد	 
�rلت  فما  بافتتاحها!  �لمسلم  �لهند   ��مبر�طو  Cنويستأ صاغرين 
هذ% �لدكاC تّتسع، ,تّتسع، ,تّتسع، حتى ,صَلت جد��نها �لى 

حد,N �لهند فإ� �لبالN كلها قد Nخلت فيها.
من  	كثر  �لهنَد  ظّلَلت  بعدما  �نطو=  �إلسالمية  �لر�ية   C�
ثمانمئة سنة. �C لإلسال{ في �لهند 	ندلسًا كبرo يقف �لمسلم في 
?ثا�ها، في Nهلي ,لكَنْو ,عليغا� ,هاتيك �لديا�... على �لمساجد 
من  خلت  �لتي  �لقال�  على  	هلوها،  عليها  يسيطر  يُعد  لم  �لتي 
 ��آلثا على  	صحابها،  عنها  غا�  �لتي  �لعر,¦  على  جنوNها، 
يدعونه   Mلذ�) �إلسال{  قّبة  مسجد  على  �لضخمة،  �إلسالمية 
 ،bلقلعة �لحمر�� مسجد قّو` �إلسال{)، على منا�` قطب، على 
محّل   Vتا على  Nهلي،  في  لك  ,كل  �لجامع...  �لمسجد  على 
�لقريبة من Nهلي، يقف �لمسلم على لك فيحّس 	نه يعصر قلبه 

Nموعًا ,يزلز� جو�نحه 	سًى.
 M,�	 	نقل لكم نصوصًا ,ال  �لكال{ ,لن  	طيل عليكم  لن 
 =�r C	 هني بعدتا�يخًا، بل 	عرp عليكم خالصة لما بقي في 

�لهند ,قر	= تا�يخها.
 Mلتي تحو�, p�هذ% �لقا�` �لتي يعيش فيها ُخمس سكاC �أل
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من �ألNياC ,�للغا= ضعف ما في 	,�ّبا كلها ,	ميركا، قا�` �لهند، 
بلد �لماضي �لبعيد �لحافل باألحد��، بلد �لحضا��= ,�لمجد 
�لتالد، بلد �لعجائب ,�لغر�ئب... لقد فتحناها ثال� مر�=: مر` 
يد  �لقاسم، ,مر` على  بن  �لشاّ� محمد  �لعربي  �لقائد  يد  على 
�لملك �ألفغاني �لسلطاC محموN �لَغْزَنَوM، ,�لثالثة على يد �لفاتح 

.(Vألعر� ��لمغولي �لمسلم بابر حفيد تيمو�لنك (	M تيمو
Nخلها �بن �لقاسم من موضع كر�تشي، ,Nخل َمن بعد% من 
ممّر خيبر، بالقر� من بيشا,� في �لشما�. ,قد عرفتم (�C كنتم 
ال تز�لوC تذكر,C) ما تحّدثت به عن 	,��نك rيب ,ما كتبته عنه 
في كتابي >�جا� من �لتا�يخ<، هذ� �لملك �لصالح �لمصلح �لتقّي 
�لمجاهد، �لذM حكم �لهند كلها �ّال قليًال، ,كاC سيدها �ألكبر، 
ال 	مر فوI 	مر% ,ال ���N` مع ���Nته، �ّال ���N` �هللا �لتي يخضع لها 

كّل شيb. في عهد هذ� �لملك �لعظيم تبد	 �لحكاية:
في عهد هذ� �لملك سنة ١٦٠٦ للميالN �ستأC عليه سفير 
�إلنكليز، هوكنز. فلما 	C له Nخل خاضعًا خاشعًا ,�نحنى ,حّيا 
�سمها  �نكليزية  لشركة   C�إل ,	فضاله  �لملك   }�مكا من  ,طلب 
 bمينا في  Nُّكانًا)   M	) تجا�يًا  مركز�ً  تفتح   Cبأ �لشرقية<  >�لشركة 
سو�= في مقاطعة ُكُجر�=. ,لم يجد �لملك مانعًا من �جابة �لطلب 

فأC له بافتتاحه.
 `�,لم يدِ�، ,	ّنى له 	C يد�M، 	نه لم يأC بفتح NُّكاC للتجا
 Cكيف كا, .`�,لكْن 	َِCَ بفتح �لبا� لالستعما� ,للفساN ,للخسا
,�فريقيا  ?سيا  في   ��الستعما  C	 من  �ليو{  نحن  عرفنا%  ما   Fيعر
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�نما بد	 كّله بُدّكاC، بمركز تجا�M ُيفَتح، ثم يحشد فيه �لرجا�، 
 bحصا�  Cلجا �لى  �لفر,�  هذ%  تتحّو�  ثم  �لفر,�،  له   Cتكو ثم 
,مو�طن  تجّسس  جمعيا=  �لصريح  باالسم  هي   ,	) ,�ستطال� 

�فساN)، ثم تصير قال� حر� علينا، ثم تكوC قصو� حكم فينا.
.Cكا Mهذ� �لذ,

سنين  سبع  سكتو�  ,سكتو�.  �لمركز،  هذ�  �إلنكليز  فتح 
 Cُيظِهر,ها أل C	 C,ال يجر� ،�ينسجوC �لقيوN لنا من ,��b �لستا
��نك ,	 Cلمسلم �لسلطا� Cلحكم بيد من حديد، هي يد �لسلطا�
rيب. حتى �� مضت �لسنوC �لسبع ,هب �لملك �لقوM، 	قبلو� 
 Nصاغرين بفتح مر�كز جديد` في بال Cنومر` 	خرo يسألوC ,يستأ
�ختا�,ها، فأُِC لهم. ,ما �rلت هذ% �لمر�كز تزN�N ,تمتّد، كما 
ينّبه  يمتّد �لمرp �لذM ينتشر في �لجسم ,ال يد�ّ عليه 	لم ,ال 
�ليه ُهز��، فلم تمِض مئة ,خمسوC سنة حتى طّوَقت هذ% �لمر�كز 
�لبالN، ,صا�= �لشركة حكومة مستتر` تقو{ من ,��b �لحكومة 

�لظاهر`.
�إلسالمية  �لد,لة  هذ%   C� لكم  	قو�   C	 نسيت  لقد  عفو�ً، 
��نك ,	 �لعظيم  �لصالح  �لملك  بعد مو=  �لضخمة قد تصّدَعت 
�كها N	, يب (كما تصّد� ُملك صال� �لدين �أليوبي بعد موته)r
 =�مرp �لمسلمين في 	كثر عصو� تا�يخهم، ,هو �النقسا{؛ فصا

.ً���لد,لة �لو�حد` �لقوية N,ًال صغا
هب �لبطل �لعمالI ,حّل محّله نفر من �لغلماC �لَمهاrيل. 
لذلك لم تأِ= سنة ١٨٣٢ حتى 	يقَنت �لشركة 	C هذ% �لحكوما= 
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�لصغير` ال يمكن 	C تّتحد عليها ,ال تستطيع ,�حد` منها 	C تصمد 
�لقبيح،  �لنقا� ,سفر= عن ,جهها  لها ,حدها، عندئذ �فَعت 
,بد	= ببعض �لمقاطعا= �لهندية فحكمتها حكمًا مباشر�ً ظاهر�ً 

.Cبع قر�مّد` 
 �,هنا �ستيقظ �لمسلموC ,تنّبهو� �لى �لخطر �لد�هم، �لى �لنا
�آلكلة �لتي شّبت في Nيا�هم، ,هي تمشي �ليهم تريد 	C تأتي على 
�لجهاN. ,في   �,�قّر ثم  فاجتمعو� ,تد�,لو�  �لقو�عد،  بنيانهم من 
� (ما�A) سنة ١٨٥٧ بد	= �لحر� قر� �صبا� يو{ �ألحد ١٠ ?
Nهلي. �لحر� �لتي يظلمها �لمؤّ�خوC �إلنكليز ,َمن ينقل عنهم بال 
فهم من مؤّلفين فيسّميها حركة عصياC، ,ما هي بالعصياC ,لكنها 

�لحر� �لدفاعية �لمقدسة.
� شا%، ?خر �مبر�طو� مسلم Nمغو� �بن بها �rها ميرNيقو Cكا,
في �لهند، ,لم يكن بقي له من �لملك �ّال �سمه! �نضوo تحت 
 oبد	,  ،(A,لهند�)  zNلهنا� من  ,قليل  جميعًا   Cلمسلمو� ��يته 
�لمجاهد,C من 	لو�C �لبطوال= ما 	Nهش �لمؤّ�خين. ,لكنهم قو{ 
يظلموC ,تدفعهم مصلحة بالNهم �لى �ستحال� �لكذ� ,تز,ير 

�لتا�يخ.
�لحديثة  �إلنكليز  	سلحة  مع  �لمجاهدين  بطوال=  تنفع  لم 
فقضو� على  �لمّتحدين،  بين  ,تفريقهم  �لمعر,فة  ,مع Nسائسهم 
,�نطفأ=  هد	=  فلما  �شتعالها.  من  	شهر  بعد خمسة   ��لنا هذ% 
	سرعو� باالنتقا{، �النتقا{ �لوحشي �لمرّ,� �لذM لم ُيسَمع بمثله 
 Cعن جنكيز ,هوالكو. هذ� �النتقا{ قا{ به �إلنكليز �لذين يزعمو
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!�	نهم 	ُّمة �لحضا�` ,	هل �لديمقر�طية ,	صحا� �لدستو
�لمسلمة ,قتلو� 	هلها قتًال عامًا، حتى غد=  Nّمر,� Nهلي 
�لمسلمين  �لهند. ,تتّبعو�   Nعظم بال	طالًال ,قد كانت 	خر�ئب ,
�لى �لقرo ,�لدساكر يقتلونهم، ,كانت تكفي �شا�` من هند,سي 
�لى �لمسلم حتى ُيعلَّق بغصن شجر` مشنوقًا 	, ُيذَبح بسّكين كما 

ُتذَبح �لنعاV، ,كاC شيb ال يوصف. 
,ُ,الته  	مر�ئه  فحبسو%، ,على   ��إلمبر�طو على  قبضو�  ثم 
 zفُتر �,عّلقو� لهم �لمشانق في �لطرI ,�لساحا=. 	ّما �إلمبر�طو
يأكل...  ما  طلب  �لجو�  عّضه   �� حتى  صابر،  ,هو  طعا{  بال 
	مسكو� يا 	يها �لُقّر�b بقلوبكم، فإC ما سأعرضه عليكم من تا�يخ 
يصد�  �لمسلم   ��إلمبر�طو مع  صنعو�  ,ما  �لمتحّضرين  �إلنكليز 
كبير  �لصخر: جا�,% بصحن  من جلمد  كانت  ,لو  �لبشر  قلو� 
,هي  ُقطعت  قد  �لثالثة  	بنائه   A,�� ,جد  كشفه  فلما  ُمغّطى، 
 .`�{ �ليه حاّ تقطر Nمًا! ,جا�,% بها فو��ً عندما طلب �لطعا{ لُتقدَّ
هذ� �لذM صنع �إلنكليز �لمتحضر,C! ثّم شّكلو� خمس محاكم 
لمحاكمة من بقي من rعماb �لمسلمين ,�لقضاb عليهم، محاكم 

سبقت في ,حشيتها محاكم �لتفتيش في �سبانيا.
 ،Nلى �لجها�, =��,عاN �لمسلموC بعد لك كّله �لى �لثو
سنة ١٨٦٣ ,سنة ١٨٦٨، ,لكن �هللا لم يكتب لهم �لنصر. ,تفانى 
�لزعماb ,�لقاN` ,مضو� شهد�b ,�حد�ً بعد �لو�حد، ,	صا� عاّمة 
 �لألقد� فاستسلمو�   ،Aليأ� مثُل  �لصدما=  هذ%  من  �لمسلمين 
 C	 نفسهم ,�بتعد,� عن �لحكم بعد	نطو,� على �, ،�,�,�نز,,� ,تو�
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كانو� هم �لحاكمين، ,	خلو� �لمكاC للهند,A �لذين قّربهم �إلنكليز 
,	عطوهم �لوظائف ,�لواليا= �لتي كانت للمسلمين ,شّجعوهم 
على �لعلم ,�لد�A ,�الطال� على �لثقافة �لغربية. ,�ستمّر لك 
 bبوًال ,�نطو�نحو�ً من 	�بعين سنة، كل سنة منها تزيد �لمسلمين 

على 	نفسهم ,عز,فًا عن �لحيا` �لعاّمة ,بعد�ً عن غما� �لسياسة.
حتى قا{ 	حمد خاC ينّبه �لمسلمين ,يذّكرهم بما كاC لهم 
�إلسالمي  �لطريق  ماشيًا على   Cحمد خا	 يكن  ,لم   .Cمن سلطا
�لصحيح، ,لكن في نفسه غير` ,ِهّمة، ,كاC يريد 	C يعمل عمًال 
 ،`�يرفع من شأC �لمسلمين، ,لم يكن يريد طفر` ,ال يدعو �لى ثو
بل كاC يدعو �لمسلمين 	C ُيقبِلو� -مثلما 	قبل �لهناzN- على �لثقافة 
�لغربية ,ُيتِقنوها ,يدخلو� في غما� �لسياسة ,في ,ظائف �لد,لة.

 C	 �يد 	 ,لست  عليكر`.  جامعة   Aسا	 ,ضع   Mلذ� ,هو 
	تقّصى حديث 	حمد خاC، فَمن شاb ,جد خبر% عند �ألستا 	حمد 
	ُلِّم بتا�يخ �لمسلمين   C	 إلصال�<، ,ال� bعماr< مين في كتابه	
في �لهند، فإنه تا�يخ طويل ال يمكن 	C تّتسع له هذ% �لذكريا= 
,ليس من صلب موضوعها، فَمن 	�� N	C يعرفه �جع �لى ما ُكتب 
�حمة �هللا  M,لند� Nمسعو فيه، ,ِمن 	قر� �لمر�جع ما كتبه �ألستا
عليه، ,ما كتبه 	خونا �لحبيب �ألستا 	بو �لحسن �لند,M 	حسن �هللا 
 Iثة تبّين لكم �ألخالNعليكم حا pعر	طا� عمر%. ,لكني 	ليه ,�

:Cحمد خا	لعملية عند �
�لجامعة   bلما� إلنشا� ليجمع  �لهند   bجا�	  Fيطو  Cكا لّما 
,فد على ,الية َنّو�بها (	M ,�ليها) مسلم، ,لكنه معا�p لمشر,� 
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�لتبر�  هذ�  في   z�يشا  C	 فسأله   ،Cخا ألحمد   %�,كا �لجامعة 
�لى   Cخا 	حمد   Nعا فلما  عليه.   �يقد ما  �ليه  يرسل   Cبأ فوعد% 
بلد% ,مضت 	يا{ جاb% في �لبريد صند,I صغير من هذ� �لنَّّو��، 
فحسب 	C فيه هدية ثمينة 	, مبلغًا من �لما�، فلما فتحه ,جد فيه 
حذ�b قديمًا! 	فتد�,C ما �لذM فعله 	حمد خاC؟ لم ُيعِلن غضبه 
عليه ,لم يرNّ �لحذ�b �ليه ,لم يشّهر به بين �لناA، ,لكنه با� هذ� 
�لحذ�b بقر,¦ قليلة معد,N` ,بعث �ليه سند �يصا� بهذ� �لمبلغ 
,مع �إليصا� كلمة شكر. فاستحيا �لنَّّو�� ,تبر� بخمسة ,عشرين 

	لف �ّبية للجامعة.
في   A,لهند�, �لمسلمين   Nتحا�  oير  Cخا 	حمد   Cكا,
 A,نشأ �لهند	متحّمسًا لذلك حتى  Cكا, ،Nلبال� Iلمطالبة بحقو�
له  ,�تضح  كامل،   Cقر قبل   M	  ،١٨٨٥ سنة  �لمؤتَمر<  >حز� 
مّما بد� من سياسة �لحز� ,	عماله 	Cّ مصالح �لفريَقين مختلفة ال 
يمكن 	C تأتلف. ,كيف يجتمع �ثناC 	حدهما يذبح �لبقر` ليأكلها، 
 o	�,�لثاني يقّدسها ,يتبّرz بها ,يتضّمخ بر,ثها ,يتطيب ببولها؟! ,
	نه ال يمكن �التحاN �ّال بفناb �لِقّلة �لمسلمة في �لكثر` �لهند,سية، 

.Nفنبذ فكر` �التحا
,تو�لت �ألحد�� ,�ّتسَعت شّقة �لخالF بين �لمسلمين �لذين 
بأنفسهم،  �لثقة  بعض  �ليهم   Nعا,  ،A,لهند� ,بين  قليًال  تنّبهو� 
,جاb= سنة ١٩٠٥ ميالNية ,ظهر �لخالF على 	شّد% في �لبنغا� 
�لتي َيعُمر شرقّيها (	M منطقة بنغالNيش �ليو{) �لمسلموC ,يسكن 
�يًا بين �N� ستجا� �إلنكليز للو�قع فقسموها�, ،A,غربّيها �لهند

�لطرفين.
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#كانت تجِربة موّفقة، حفظت للمسلمين بعض حقوقهم فيها 
#صانتها بعض -لصيانة من -لضيا3. #َيُعّد -لمؤّ+خو( سنة ١٩٠٦ 
بد-ية -ليقظة -لحقيقية لمسلمي -لهند بعدما ظّلو- مئة #خمسين سنة 
في حالة Aغما@، D# شبه Aغما@، من تلك -لضربة -لتي -نصّبت غد+-ً 

على +H#سهم من -إلنكليز.
 Kلسنة، ١٩٠٦، تأّسَست -لر-بطة -إلسالمية لعمو- Oفي هذ
Rعما@  من  Rعيمًا  #ثالثين  سّتة  من  #فد-ً  #Dّلَفت  -لهند،  مسلمي 
 Tلها -الحتفا#ّD# ،قطا+ -لهند كلها للمطالبة بحقوقهمD لمسلمين في-
بتقسيم -لبنغاZ -لذY كا( -لهند#X يعملو( على Aلغائه، ##صلو- 

.Zليه سنة ١٩١١ فأُلِغي تقسيم -لبنغاA )لى ما كانو- يسعوA
#-لدنيا يا Aخو-( يوما(: يوK لك #يوK عليك. #قد بدD في 
تلك -لسنة (١٩١١) -ليوK -لذY كا( علينا، #كا( يومًا طويًال #كا( 
صعبًا Dليمًا، ماZ فيه -لميز-( #-شتّد علينا -لزما(، ففي -لهند كانت 
هذO -لنكسة، #طر-بلس (ليبيا) هجم عليهم -لطليا( بال ُحّجة #ال 
برها(، بل كما تهجم -لذئاb -لجائعة على -لقرية -آلمنة في -لليل 
-لبهيم. #كا( -التحاdيو( (#Dكثرهم مفسد#( ملحد#() قد عزلو- 
-لسلطا( عبد -لحميد بعدما شّوهو- سيرته، فكذبو- عليه #نسبو- كل 
منقصة Aليه، #-ستولو- على -لد#لة -لعثمانية فأضاعو- -بجهلهم #قلة 
حنكتهم #فساd نّياتهم- بالd -لبلقا( -لتي كا( يحكمها -لسالطين 

من Zg عثما(.
#ُهتك -لستا+ -لذY كانت تختبئ #+-@D O#+ّبا، #ظهر للعيا( 
 Kلقو- Xمن نفو Zْلصليبية لم تنتِه حمالتها #لم َتُز- b#لحر- )D
-لد#-فع Aليها، فإl- هي تّتحد علينا جميعًا في حرb -لبلقا(، حتى 
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�C �نكلتر� نسَيت ما صنعت في �لهند باألمس �لقريب ,بكت في 
�ليوناC بدمو� �لتماسيح (�C صّح 	C �لتماسيح تبكي بالدمو�)! 
 C,يريد ,ما  �لعد�لة.  ,عن  �لُحّرية  عن  للدفا�  	بنا�ها  ,تحّمس 
ُحّرية ,ال عد�لة، ,�نما هي عد�,تهم لإلسال{ �لذM كاC يتمّثل 
 ،Cليونا� مع  للحر�  ,تطّوعو�   .Cعثما  �? بد,لة  	نظا�هم  في 
حتى ,صَلت �لحماسة �لى �لشاعر �لفاسق �لذM عشق 	خته. هل 
	خته؟ لكم  يعشق  �لبهيمية حتى   z�N يهبط في  Cبإنسا سمعتم 

!C,بير N�هو �للو
فُسجن  �لِمَجّن،  ظهر  للمسلمين  �لهند  في  �إلنكليز  ,قلب 
�= صحف َNشوكت علي ,محمد علي ,صو Cلمسلما� Cلزعيما�
�لمسلمين، عندئذ 	علنت �لر�بطة �إلسالمية غضبها على بريطانيا. 
,كانت هدنة ُعقد= بينها ,بين حز� �لمؤتَمر لّما 	علنت �لحر� 
 Cبحركة �لعصيا Mسنة ١٩١٤، فلما �نقَضت �لحر� ,قا{ غاند
 Aبعد �لنا	من  Mهر كّنا نظّن فيه غاندN لسلمّي... ,قد مّر علينا�
عن �لتعّصب ,من 	قربهم للمسلمين، فلما هبت �لى �لهند ,�	يت 
�لحقائق من قر� علمت 	نه 	عدo علينا ِمّمن ُيظِهر منهم �لعد�,` 
من   ً�rقّفا ناعمة تلبس  بيد  لنا، ,لكنه يطعن بخنجر حاNّ يمسكه 

حرير. ,سيأتي خبر لك.
لّما قامت حر� ١٩١٤، ,هي 	فظع حر� شهدها تا�يخ 
,ما  فيها  N,لتهم   CيوNالتحا� 	Nخل   ،Cلزما� لك  �لى   Cإلنسا�
للد,لة مصلحة في Nخولها، ,N�rهم �هللا َعَمى في �لبصير` ,ِقَصر�ً 
 Cكا Mلبصر فضّلو� �لطريق، فكانو� مع �لجانب �لذ� ,ضعفًا في 
�نهزمو�  فلما   .Cأللما� كانو� مع  يجانبو%،   C	 عليهم -لو عقلو�- 
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,ضاعو� ضاعو� معهم.
 ،ً��جها �إلسال{  على  �لحر�  فأعلن  منهم  �جل   bجا ثم 
 C	 لثال� بعد� =���إلسال{ �لذM جعل من قومه ملوكًا ,ساN` للقاّ
 Cنهم يقاتلو	لهم في �لدنيا �ّال  Cال شأ ،bعا` بقر ,َشا�كانو� بد,�ً 
فيحسنوC �لقتا�. ,	لقى بيد% عن �	A قومه تاVَ �لخالفة، فتلّقفه 
 ً���لخالفة ,�عاNتها شعا �لهند ,جعلو�  في  محمد علي ,صحُبه 
 bئمًا شي�N ليهم. ,ال يربط �لمسلمين� Cلمسلمو� oلهم، فانضو

مثل �لدين، ,كل ��بطة سو�% مصيرها �لى �لتقّطع ,�النحال�.
,�نتهت �لزعامة �إلسالمية �لى �لذM يدعونه >�لقائد �ألعظم<، 
 Cكا Mهو محمد علي جّنة (جنا�)، ,�قتر� تحقيق �لحلم �لذ,
�ألقاليم   bسما	 من  حر,فها  ُجمعت  كلمة  ,هي   .Cباكستا �سمه 
�إلسالمية هنا: �لبنجا� (,معناها �ألنها� �لخمسة) ,كشمير ,�لسند. 

.>�	ما �لمعنى �لحرفي لكلمة باكستاC فهو >	�p �ألطها
,سلوكًا،   ً�Nعتقا� باإلسال{   Cلمتمّسكو� هم  حقًا   �,�ألطها
قوًال ,عمًال، يخلصوC هللا �جاb ثو�به ,مخافة عقابه، ال يكوC لهم 
فيما قضى �هللا فيه �	M ,ال �ختيا�، فال يفكر,C في ترz ,�جب 
	,جبه �هللا ,ال �ستحال� 	مر حّرمه �هللا 	, مخالفة ما في كتا� �هللا ,ما 

جاb به �سو� �هللا. فهل كاC �لقائد �ألعظم ,كاC صحبه كذلك؟
 Cسأ� سؤ�ًال. هل كانو� مع �هللا يتبعو	قو� شيئًا ,لكن 	نا ال 	
شرعه، ,يسلكوC طريقه، ,ال يحيد,C عنه، في خلو�تهم ,في 
جلو�تهم، في 	نفسهم ,في 	َُسِرهم ,فيمن ,ّالهم �هللا 	مرهم من 

قومهم؟
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مت �لقا�� �لهندية بين �لمسلمين  $كثر �لُقّر�! يعرفو� كيف ُقسِّ
0�لهند0/: حيد� $با- �لتي كا� يحكمها حاكم مسلم كا� في $يامه 
قالو�-  �لعبر� -كما   �للهنا-5، أل $ُعِطَيت  �لدنيا  في  $غنى �جل 
?لى  جئنا  فلما   .Bلمحكو� �لشعب  برغبة  بل  �لحاكم  بدين  ليست 
كشمير �لتي يسكنها شعب مسلم ال يريد ?ال �إلسالB، قالو�: ال، 
بل �لعبر� بدين �لحاكم ال بر$K �لشعب! أل� كشمير كا� حاكمها 

غير مسلم.
 Lلشر�نصٌف في  ،Oأل0صا�جسمًا مقطَّع  �0قامت باكستا
فلم  �لقسَمين  بين  �ألشر��   Kيد$ 0-خَلت   ،Uلغر� في  0نصٌف 

تجمعهما 0لكن ثّبتت تفريقهما.
ست على �لتقو] من O0$ يوB، 0لو $نها  0لو $� �لد0لة $ُسِّ
 Kلذ�! �لد�هللا، 0لو لم يد�كها �لنصر من �هللا 0طلبت �ّتبَعت شر_ �
$صابنا جميعًا، -�! �لثقة بغير �هللا 0�تبا_ $عد�! �هللا 0�قتفا! خطو�تهم 
0�لسير على $ثرهم... لو $� �لمسلمين جميعًا، ال باكستا� 0حدها، 
كانو� مع �هللا لكا� �هللا معهم، 0من كا� �هللا معه لم يضّرa عد0 مهما 

كا� كبير�ً، أل� >�هللا $كبر<.
صميم  من  ليست  $نها  $علم  $نا  كلمة  لكم  $ُقل  0-عوني 
�لنفس  على  شديد�  0�لمو�عظ  موعظة،  $نها  0$علم   ،hلذكريا�

� $ختم هذa �لحلقة بها:$ h-�$ تنفر منها 0تأباها، 0لكنني
 �لقد عرفت كثير�ً من �لزعما! �لمسلمين �لذين قامو� يحا�بو
 �0يفّكر0 طريقهم   �يسلكو 0لكنهم  0�لمستعمرين،  �الستعما� 
بما يدعو  يتمّسك  تفكيرهم 0يعتا-0� عا-�تهم، 0ال يكا- جّلهم 
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�ليه �إلسال{. فخّبر,ني: كيف يحا�� �الستعماَ� َمن �الستعماُ� في 
�	سه فأفكاُ�% 	فكا� �لمستعمرين، ,�الستعماُ� في قلبه فهو�% َتَبٌع 
لهوo �لمستعمرين، ,�الستعما� في بيته ,في 	سرته فسلوكه في 
�لبيت سلوz �لمستعمرين؟ �� كنت ال 	ستطيع 	C 	تحّر� 	نا منهم 

فكيف 	حّر� بالMN من �الستعما�؟
,�لكال{ لم يكمل، ,�لحديث متصل �C شاb �هللا.

*   *   *
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-١٤٦-
Nإلسالمي �لمفقو� A,Nهلي: �لفرN

�M 	هذ% حر,F من 	,�ئل �سمك N	 لست, ،>A.�< يا سيد
 :z� }	 Cكا Mهذ� �لذ	بالي 	ها، ,ال b��	{ حر,F 	قمَتها تختفي ,
�تها ,بقيت r لقد, .Aلهي كما يقو� �لناN هلي كما كتبُت الN نها�
�جالها  من  ,لقيت  ,حا��تها،  شو��عها  في  ,ُجلُت  	مد�ً،  فيها 
,علمائها، ,قر	= �لكثير عنها. ,كاC �لحديث سيصل �ليها، ,لكن 
 bلُقّر�� C�سالتك �لتي 	�سلتها ,�عتر�ضك �لذM 	بديته جعلني 	ستأ

فأبد	 بالحديث عنها.
�` �إلسال{ ,سد` �N نها �لمدينة �لتي لبَثت ثمانمئة سنة ,هي�
,	ترعوها   ،ً��,?ثا مصانع  �لهند  ملؤ,�  �لذين  �لمسلمين   zلملو�
�سو% 	 مجد  صر�  فيها  	قامو�  ,�لتي  ,قبابًا،   A�,مد� مساجد 
على جذ,� �لصخر، ,سامو� به ُشّم �لّذ�o، ,با�,� به �لزماC في 
طريق �لخلوN. �لمدينة �لعظيمة �لتي عا¦ فيها 	بطالنا حاكمين، 

ثم ثو,� في ثر�ها خالدين.
�لزماC من طرَفيه ,�أل�p من جانَبيها:  �لتي تجمع  Nهلي 
ففيها �لقديم ,�لحديث، ,فيها �لشرI ,�لغر� جميعًا، فهي من هنا 
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�لمدينة �آلسيوية �لتي تحتجب ,��b �ألسو�� �لعالية ,تتو��o خال� 
�ألrّقة �لضيقة، ,هي من هناz �لمدينة �أل,�ّبية �لسافر` �لمتبّرجة. 
�,حانيته، ,في Nهلي �لجديد` , Iهلي �لقديمة سحر �لشرN ففي

(نيوNلهي) �,عة �لغر� ,حضا�ته.
في Nهلي 	�,� ?ثا� �لملوz �لمسلمين ,فيها 	كبر ?ثا� �لُحّكا{ 
�Nنا �إلنصاF لم نستطع 	C نحكم 	Mّ �ألثَرين 	 C�, .لبريطانيين�
	عظم: 	ّما �لمسلموC فقد ُعُنو� بالجما� 	,ًال ثم بالضخامة ,�لجال�، 
,	ّما �إلنكليز فأ��N,� �لضخامة ,�لجال� ثم �لر,عة ,�لجما�. فَمن 
��N �لهيكل �لضخم ,�لعظمة �لباNية �?% في ?ثا� �إلنكليز، ,من 	

طلب �لدّقة ,�لفّن ,�لجما� ,جدها في ?ثا� �لمسلمين.
بنو�  ما  بنو�  �إلنكليز   Cأل ,	عظم،  	جّل  �إلسالمية   �,�آلثا
في �أليا{ �لتي �تسع فيها �لعلم ,ُكشفت فيها خفايا �لكوC ,سّخر 
�إلنساC فيها �آلال= من �لحديد، ,	,لئك بنو� بنيانهم حين لم يكن 
في �نكلتر� �ّال شعب ال َيفُضل في �لعلم ,�لحضا�` �لشعوَ� �لباNية 
 C	 لك- هذ� �لمبلغ. ,حسبهم�لمتدّنية �ليو{، ,بلغو� به -على 
>قبر�ً< بنا% �لملك �لمسلم شا% جيهاC ال يز�� �لى �ليو{ 	جمل من 
 bجمَل بنا	لغر�، بل ال يز�� باإلجما� �, Iكل قصر شيد في �لشر
	قيم على ظهر �أل�p كلها، هو >تاV محّل< �لذM يجيb �لسيا� 

من 	قصى 	ميركا ليقفو� عليه مشد,هين ُمكبِرين متعّجبين.
منهم  بل  قلوَبهم،  �لحبُّ  َمَلك  �جاًال  �لتا�يخ   Fعر ,لئن 
خّلد,�   Iلعشا�  bلشعر�� من  عباقر`   Fعر, بعقولهم،  هب  من 
عو�طفهم بقصائد بقَيت ,ستبقى على طو� �لزماC، فإC حّب شا% 
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جيهاC لز,جته ممتاr محل قد خّلد% بقصيد` من �لرخا{ كلماتها 
من �لمرمر، طّو� له �لحجر �ليابس حتى الC في يد% فكاC قصيد` 

ناطقة، تنافس بجمالها خو�لد �لقصائد في ?��N �ألمم.
,لقد Nخلت (كما سيمّر بكم) �لى Nهلي، ,لكنني لم 	هب 
�لى 	غر` ,لم 	َ� فيها تاV محل. ,تجد,C -على لك- ,صفًا له 
�% ,,قف عليه �r من C	 حسب	يخ<، �في كتابي >�جا� من �لتا
 bلشعر�� �C سلكت طريق  ,عفوكم  �لوصف.  هذ�  مثل  يصفه  لم 

!Aيمدحني �لنا C	 فمدحت نفسي بدًال من
Nهلي في منبسط من �أل�p كّله خضر`، غابا= ,بساتين 
,خمائل، ,قد 	بصر= لّما حّوَمت بنا �لطيا�` فوقها مساكن مختبئة 
,سط �أليك، ,قبابًا كثير` باNية، ,سعة ,عمر�نًا. ,كاC في Nهلي 
 ��ناها قبل ثالثين سنة كاملة (	M سنة ١٩٥٤) مطا��C: مطاr لّما
 =��لطيا N,لي   �,مطا �لهند   Cمد من  �لقاNمة   =��للطّيا �Nخلي 
�لسياحة �لعاَلمية. ,كّنا قاNمين من لكَنْو في �Nخل �لهند فحّطت بنا 

�لطيا�` في �لمطا� �لد�خلي.
,كاC 	,� ما بد� لنا من �آلثا� �إلسالمية مسجٌد ضخم عليه 
ِقبا� شامخة على �لطر�r �لمغولي. ثم سرنا في �يف Nهلي نقصد 
 ��ألشجا تظّللها  ِفساحًا   ��شو� �	ينا  	,�ئلها  بلغنا  فلما  �لمدينة، 
 ��لكبير` (,�لعجب 	C هذ% �ألشجا� على كبرها ُمزِهر` مثل 	rها
 Cٍمغا, =���N لبهيج) ,على جانَبيها حد�ئق ,بساتين فيها� p,لر�
�` 	كثر من 	�بعين متر�ً، فلم تكن بيوتًا لها �N, `��N (فيّال=)، بين كل

حد�ئق بل كانت حد�ئق فيها بيو=! ,هي ُتشبِه في هذ� جاكرتا.
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,عفوكم �C لم 	ِسْر بكم من حيث سر= ,عرضُت كرياتي 
قد  	نها  لك  فسبب  مدينة،  �لى  مدينة  من  فيها  	نتقل  مختلطة 
,لعّل  جميلة.  ,�حد`   `�صو كلها   =�فصا هني  في  �ختلطَت 
 .> �لضدُّ ُيظِهُر ُحسَنُه  قالو�: >,�لضدُّ  تنّوعها، ,قديمًا  جمالها في 
	ال تطربوC للتناسق �لموسيقي (�لها�موني) حين يغّني معًا �جا� 
فيختلط   ،`Nّلحا� بحناجرهم   �صغا ,ِصْبية  �لضخمة  بأصو�تهم 
�لصوتاC فيجيb منهما صو= ,�حد مطر� معِجب؟ ,�C كانت 
مساكن جاكرتا (كما سيمّر عليكم) صغير` ملّونة كلعب �ألطفا�، 

,كانت حد�ئقها 	كثر ,	شجا�ها 	عجب.
ثم �	يت في طريق Nهلي بو�بة ضخمة جد�ً من �لحجر قائمة 
في ,سط ساحة تتفر� منها شو��� كثير`، عليها نقو¦ ,كتابا= 
�نكليزية ,	مامها تمثا� جو�V �لخامس، �لذM حسب 	نه سيبقى 
,تبقى �لهند لقومه، فذهب كما يذهب كل حّي ,خرَجت �لهند من 
	يدM 	ّمته. ,كاC �لتمثا� ,سط بركة هائلة عجيبة �لصنع. ,�	يت 
 �,N��في بومبي (,سيأتي كر لك) بّو�بة 	خرo 	فخم ,	قد{، 	

.Mبا� �لهند �لرمز Cتكو C	
 ،`�,لّما جزنا �لبّو�بة ظهَر= Nهلي �لجديد`. ,هي مدينة مدّ,
�لمنصو�. في ,سطها  بناها  بغد�N عندما  �ّال  لها شبيهًا   Fعر	 ال 
(في ,سط Nهلي) ميد�C كالد�ئر` �لكاملة حوله �لعما��= �لكبير`، 
 b��تنصّب فيها شو��� مستقيمة ثم تخرV منه كأنها 	شّعة �لنجم، ,,
�لعما��= �Nئر` 	خرo 	,سع منها، ,تتو�لى �لد,�ئر تقطعها هذ% 

�لشو��� �لمستقيمة.
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�لقديمة،  Nهلي  Nلهي)  (نيو  �لجديد`  Nهلي  جنب  ,�لى 
 bُسما	بو�به عليها 	بو��، ال تز�� باقية 	ضخم له  �يحيط بها سو
َمن شاNها من ملوz �لمسلمين. ,بين �لمدينتين فضاb ,�سع 	شبه 
 Cكبر، يلعب فيه �لشّبا	,سع ,	مشق، بل هو N ألخضر في� Vبالمر
 =r,جا �,يتكّو{ على 	�ضه �لرجا� ,�لنساb ,�ألسر كّل مساb. فإ
�	يت 	مامك �لسو� �لقديم ,	بو�به  ��هذ� �لفضاb �لذM تشّقه �لشو�
 ��لباقية، ,لكن �لمدينة خرَجت منه كما خرَجت �لمدC من كل سو
 =��كاC يطّوقها، ,�متّد= حتى صا� �لسو� ,سط �لشو��� ,�لعما
عند  �لتجديد  يقف  لم  Nمشق  ,لكن  Nمشق.  في  �لحا�  هي  كما 
حد,Nها �لقديمة بل ,صل �لى 	قد{ حا�` فيها، ,ليته لم يصل، 
 Cكما صنعت بعض �لمد, Aليتهم حفظو� قديمها كما صنعت فا,
 Nيخًا ناطقًا، ,تجّد�في سويسر�، تحفظ �لقديم على حاله ليكوC تا

ما شاb= من حوله.
�ناها كما كانت r يناها لّما	� �,Nهلي �لتي تعيش ,سط �لسو
منذ خمسمئة سنة. ,هذ� ِسّر �قبا� �لسيا� عليها ,�عجابهم بها، 
فالسائح �لغربي ال تهّمه �لشو��� �لكبير` ,�لعما��= ,مظاهر �لحيا` 
�أل,�بية، فإC عند% �لكثير منها، ,لكن يهمه ما ال يجد مثله في 
?سيا.   Cفي مد �لحقيقة حتى ِسحت  �z هذ% N	 بالN%. ,ما كنت 
لذلك 	حببت Nهلي �لقديمة ,	مضيت عشر` 	يا{ 	جو� في 	سو�قها 

,طرقها، ,	عجب بما ,جد= فيها. ,ما �لذM ,جدته؟
حو�  Nمشق   Iكأسو� ?خر،  ,ال  لها   �,ّ	 ال  ضيقة  	سو�قًا 
�لجامع �ألموM، ,	سو�I بغد�N، ,	سو�I مّكة ,�لمدينة �لتي �	يتها 
من 	كثر من نصف قرC. تقو{ على جو�نب هذ% �ألسو�I �لدكاكين 
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 C,يقعد Cهي مرتفعة عن �لطريق، ,�لبّياعو, ،bفيها من كل شي
مترّبعين في ,سطها كما كاC يفعل ُتّجا� سوI �لخّياطين في �لشا{. 
 �,فيها حا��= ,	سو�I ضيقة ملتوية، منها ما ال يّتسع �ّال لمر,
�تها r (في �لدير`) لّما pيت مثلها في �لريا	��جلين �ثنين، ,قد 

.Cكثر من نصف قر	مر` من  �,ّ	
 �يتصّو ما  �لهند جميعًا، معرp عجيب لكل   Cهي كمد,
�إلنساC من 	لبسة ,	rياb، فأنت ترo �مر	` قر,ّية مسلمة قد لبَست 
ُيخفي كل شيb من جسمها  بر	سها،  معّلقًا  كيسًا، كيسًا حقيقيًا 
عيونها  ,	ما{  قدميها،  فيستر   p��أل ,جه  ,يمّس  يديها  حتى 
 Mّتلبس �لز oخر	ُسِد� �لكيس عليهما. ,	لعين قد � �كّوتاC بمقد�
 ،Cلشائع للمسلما= ,ال سيما في باكستا� Mّلبنجابي، ,هو �لز�
,هو مؤّلف من سر,�� طويل كسر�,يل �لَمنامة (�لبيجامة)، فوقه 
قميص �لى �لركبتين ,منديل (خما�) من قماشه يستر �لر	A، ,هم 
َيْفَتّنوC في 	لو�C هذ� �لزMّ �فتنانًا. ,ثالثة تلبس �لسا�M، ,هو قما¦ 
غير َمخيط ُيَلّف لفًا على �لجسد ليستر �حدo �لكتفين ,	كثر �لظهر 
,يترz �لبطن حو� �لسر` مكشوفًا، ,ُيعرF بالزMّ �لبنغالي. ,هو في 
�ألصل لغير �لمسلما=، ,لكنني �	يت بعض �لمسلما= يتخذنه. 
.Fشكا� مشّكلة، منه ما يبلغ ثمنه �آلال	نو�� منّوعة ,	 M�,�لسا

,�لرجل منهم يلبس �لّشر,�ني، ,هو �ليو{ �للباA �لرسمي 
لباكستاC. ,منهم من يتخذ �لعمامة �لضخمة جد�ً ,ُيطيل لحيته، 
,هو لباA �لسيك (�لسيخ)، ,حلُق �لشعر حر�{ في مذهبهم، لذلك 
 C,�تر�هم يتعبوC 	شد �لتعب باللحى �لتي تطو� ,تعرp ,ال يد
يربطونها  فهم  ,حلقها،  قّصها  من  ُمنعو�  ,قد  بها   Cيصنعو  �ما
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ما  �لهند من حّر ,مع  في  ما  	, يضفر,نها ضفر�ً، مع   Cبالخيطا
يكوC فيها من �لعرI �لشديد. ,�بما �	يت �جًال بلحية هائلة تبلغ 
�	A �لفيل �لصغير، ,تحت لك بنطا� قصير  �بطنه ,عمامة بمقد�

ال يستر �ّال 	�بعة 	صابع من 	على �لفخذ!
يبلغ  ,�حد�ً  قميصًا  �لهند  في   C,يّتخذ �لمسلمين   bعلما,
�لركبتين تحته لباA (ِسْر,��)(١) طويل، ,على �لر	A كمة (طاقية 
صغير`)، ,كل لك من �لخا{ 	, �لكتاC. ,من �لرجا� من يتخذ 
قميصًا   (Cلبنطلو�) �لبنطا�  على  يلبس  ,لكنه  �إلفرنجي،   Mّلز�
ينسد� عليه من فوقه بد� �لرb�N (�لجاكيت) �لذM ال ُيحتَمل في 

لك �لحّر.
,كنت 	سير مر` في �لسوI �لكبير في Nهلي �لقديمة، فسمعت 
 M	 عربية،  كلمة  (�لجوقة  موسيقية  جوقة  �	يت , ,rمر�ً  طَْبًال 
�أل,�كستر�) ,,��bها موكب ضخم ,َجَمل قد ُعلِّقت به عشر�= 
تكشف  ثيابًا  تلبس  فتا`  فيه   VNهو ,فوقه  �لصغير`،   Aألجر��
فحا,لت  لك  من  فعجبت  تستر%،   Mلذ� من  	كثر  جسدها  من 
بالكلما= �لعشر` �لتي تعّلمتها من �أل�Nية ,بمثلها من �إلنكليزية، 
 Cهو... موكب �عال �,باإلشا��= ,�لحركا= 	C 	فهم ما هو، فإ

عن حفلة مسرحية.
,سمعت مر` 	جر�سًا قوية تجلجل بصو= حاNّ يكاN يثقب 
طبال= �آل�C، فتتبعت �لصو= فإ� 	نا 	�o بيتًا في ,سطه غرفة، 
كثير` من   V�,r	 �ليدين  بد�  لها  �لنحت  قبيحة  	صنا{  بابها  على 

______________________
(١) ,�لعر� تقو�: >َسر�,يل<.
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حتى  
	سه  على   �لما ُصّب  ��خلٌ  �لبيت  �خل  �كّلما  �أليد ، 
�لبيت كالبِركة، ثم �قف �لنا+ صّفين عن طرَفي   3
	 4
صا
�لغرفة، �	نا 	
�هم من خا
جها �	سمعهم يتبا�لو9 �لصيا7 �لعجيب 
فقالو�:  فسألت  �عنف.   Fبشّد  Iُتقَر ��ألجر�+  عالية،  بأصو�4 
9P �لبيت معبد �هذN هي صالF �لقوM فيه. {�ما كا9َ َصالُتهم ِعنَد 

�َتْصِدَية}. �لبيِت Pّال ُمكاً
 Vير  Fلجديد� �هلي  �سط  يقف  �لذ    9	 �لعجيب  �من 
شا
عًا طويًال، على طرفه �أليمن قّبة بعيدF تلو7 من بعيد �على 
	ياM كا9 ملك  �لملك  نائب  قبر  قّبة   Nمثلها: هذ قّبة  طرفه �أليسر 
 Mيا	تلك قّبة �لمسجد �لجامع ��إلنكليز هو �لحاكم �ألعلى للهند، 
كا9 �لمسلمو9 هم حّكامها. يقف على طرَفيه �لماضي ��لحاضر 

��لغرa، متقابَلين متعا�َلين. bلشر��
 9P لكم.  	صفه  كيف    
�	 فلست  �لملك  نائب  قصر  	ّما 
	كبر  بل هو  بيتًا عا�يًا،  Pلى جنبه   �يبد  Fلقاهر� قصر عابدين في 
-كما قالو�- من قصر �لملك في لند9. فيه ��
�9 كبيرتا9 عاليتا9 
�فوقها قّبة شامخة  Fلكبير� 
مشمِخّرتا9 على �لجانَبين، �بينهما �لد�

تنطح �لنجم، �هو من سعته كأنه مدينة كاملة.
�	ما �لمسجد فهو من 	عظم مساجد �لهند، بل هو من 	عظم 
�I منه. �هو قائم على قاعدF ُيصَعد Pليها 
	 
مساجد �أل
3، لم 	َ
على �َ
k عريض جد�ً يزيد على 	
بعين �
جة، �له سو
 عاiٍ فيه 
 k
ثالثة 	بو�a على كل باa ُبرk كأنه عما
F، فإ�l صعد4 �لدَ
��خلت �جد4 صحنًا 
حيبًا 	�سع من صحن �لجامع �ألمو  في 
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 rلصال`. ,هو على �لطر�� Cمكا %��لشا{، لكنه مرّبع، ,في صد
�لمغولي: له ,�جهة عالية فيها ثالثة 	قو�A: �أل,سط مها بعلّو سقف 
�ألموM، ,فوI �لسقف قّبة 	على من قّبة قصر نائب �لملك. ,هو 
من بناb شا% جيهاC (	M ملك �لدنيا)، منشئ تاV محل 	جمل 	بنية 
 �Nُسّميت بذلك ألنها مبنّية بنو� نا ،bمامه �لقلعة �لحمر�	, .p��أل
من �لحجر لونه 	حمر، ,ُتدعى �لقلعة تجّو�rً، ,هي في �لحقيقة 
بلد كامل، فيها قاعا= ,	بهاb ال تكاN تقّل في �,عة نقشها ,بر�عة 

تزيينها عن قاعا= �لحمر�b في �ألندلس.
	حسست  ,هد,�ها  صمتها  بي  ,	حا�  عليها  ,قفت  ,لّما 
كأني قد �نفصلت عن حاضرM ,غبت عن نفسي، ,	نني قد ُعد= 
 Mّ,N لقلعة� bجا��لى �لماضي �لقريب. ,شعر= كأني 	سمع في 	
�لجند، ,صدo �أل�C ترNNّ% منا��= �لمسجد،   Fلطبو� ,هتا�
��نك rيب ,	 ��o خفق �لر�ية �إلسالمية على �	A �إلمبر�طو	,
�لملك �لمسلم �لصالح، ,	بصر جحافله ترمح ظافر` من سمرقند 
في  ,تنثر  �لنصر   �ثما تقطف  كلها،  �لهند  �لى سو�حل   Cألفغا�,

�أل�p نو� �لقر?C ,عد�لة �إلسال{.
,تنثا� علّي صو� �ألمجاN �لخالد` لهذ% �لمملكة �لعظيمة، 
�لتي 	قامها مجاهد,C ِكر�{ �ختلَفت 	لسنتهم ,تباعَد= 	نسابهم، 
�هللا،  توحيد  هو   Mلذ� �لمبد	  ,,حد`  �إلسال{،  جمعهم  ,لكْن 
,,حد` �لغاية �لتي هي �لعمل لما يرضي �هللا. ,�� جاb= ,حد` 
�إلسال{ لم يضر معها �ختالF جنس ,ال لساC. ِمن فتح محمد بن 
�لقاسم �لعربي �لثقفي، �لى فتح محموN �لغزنوM �لتركي �ألفغاني، 
 bلى فتح بابر �لمغولي. ,كلهم مجاهد في سبيل �هللا عامل على �عال�
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كلمة �هللا. �أل,� غرA �لبذ�`، ,�لثاني تعّهد �لنبتة، ,�لثالث �عى 
ْ,حة؛ 	قامو� لهذ% �لمملكة سو��ً من جماجم شهد�ئهم ,سقوها  �لدَّ

من Nماb 	بطالهم، فظّلَلت فر,ُعها ,	غصانها �لهنَد كّلها.
�لهند �لتي كانت كلها لنا، فلم يبَق في 	يدينا منها �ّال ?ثا�نا: 
مساجد -كما قلت لكم- قد عطلت من شعائرها، ,مآC قد فقد= 
فا�قها 	صحابها،   �عنها جنوNها، ,قصو مؤّنيها، ,قال� غا� 
 Fفي سمائها، ,سيو Fيا= قد سكنت �لمتاحف لم تُعد ترفر��,

قد صدئت في 	غماNها لم يبَق لها مّنا َمن يسّلها.
�لفرA,N �إلسالمي  �لكبرo، ,هذ� هو  �ألندلس  هذ% هي 

.Nلمفقو�
*   *   *

فإ� �ختصرُ= �لطريق فجئُت بحديثها في غير موعد% فإنما 
�ليها هذ%   `��لتي �فتتحت باإلشا فعلت لك جو�بًا على �لرسالة 
�لحلقة من كرياتي. �C صاحب �لرسالة (مثل 	كثر �لمسلمين �ليو{) 
ال يعرفوC من تا�يخ �إلسال{ في �لهند �ّال شيئًا قليًال ال يكاN ُيَعّد 
 Cلمسلمو� 	قا{  لقد  �لهند.  في  �إلسالمي  �لتا�يخ  ثلث   C� شيئًا. 
في �لهند N,ًال ,	نشؤ,� فيها حضا�`، ,فتحو� فيها مد��A ,بنو� 
مساجد، ,كانت مساجدهم ,مد��سهم منا��= تد�ّ �لسفن �لضاّلة 
من  ,تخّلصها  �لعاتية   Vألمو�� من  لتعصمها  �آلمن  �لشاطئ  على 

�لمخاطر ,�لمهالك.
�C �ليو{ هو �بن �ألمس ,هو 	بو �لغد، فَمن كاC له تا�يخ 
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عظيم ,عرF تا�يخه Nفعه 	C ينشئ كما 	نشأ �ألجد�, N	C يبني مثل 
ما بنو�. ,�ألمم �لتي ال تا�يخ مكتوبًا لها ُتنشئ لها تا�يخًا مكذ,بًا 
لتبني عليه مستقبًال مزعومًا، فال �ألساA َثَبَت لهم ,ال �لبنياC سيتّم 

,يبقى لهم.
,تقنعو�  عند%  لتقفو�  ال  تا�يخكم،  �عرفو�   ،bلُقّر�� 	يها  فيا 
	جد�Nكم  صنع  ما  مثل  لتصنعو�  بل  عليه،  ,تنامو�  به  بالفخر 

,لتحققو� قو� شاعركم:
َتبني، ,نفَعُل مثَل ما فعلو�َنبني كما كانت 	,�ئُلنا

بل فوI ما فعلو�. ,�� صدI �لعز{ ,صَفت �لنّية ,صّح �لتوّكل 
على �هللا، بعد 	C يّتحد �لمسلموC ,ُيِعّد,� للنصر ُعّدته، فإC هذ� 

سيتحقق �C شاb �هللا.
*   *   *
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-١٤٧-
حديث يو{ �لجالb عن سو�يا

�ليوَ{ عيُدzَ عيُد �الستقالِ�َ�ْبُع �لشآِ{، 	عامٌر 	ْ{ خالي؟

 ،bلجال� يو{  في   Nلعّقا�  لألستا قصيد`  مطلع  �لبيت  هذ� 
�M ما N	 كتب عن هذ� �ليو{. ,لست	ني 	 Cخطَر% على بالي �آل	
�لذr Mين للعقاN -غفر �هللا له- 	C يفتتح به قصيد` في �لتهنئة، ,هو 
ال يبعث في �لنفس شعو� �لتهاني بل 	شجاC �لعز�b، ,�ني ألتخّيل 
هذ� �لبيت في مطلع �لقصيد` كالنائحة في �لعرA 	, �لضاحكة في 
�لمأتم! ,	تصّو� 	C �ألستا حسب �لشا{ خلت من ُسّكانها 	, 	نهم 

نسو� 	يا{ �نتصا�هم ,موطن فخا�هم، فهو يذّكرهم بها(١).
نغمة   ,	 �لعين،  تر�%  بمشهد  	حيانًا   oلذكر� �قترَنت  �بما ,
لذعة   ,	 حّر  لفحة   ,	 �ألنف،  يشّمها  ��ئحة   ,	  ،C�أل تسمعها 
برN... ,	نا �جل �كرته بصرية ال سمعية، ,لكن بعض �لنغما= 
يرتبط عندM ببعض �لذكريا=، فأنا ال 	سمع �ألغنية �لتي تشد, 
بها 	{ كلثو{ ,�لتي فيها >ميْن في ُحّبه شاFْ َهنا rّيي 	نا< �ّال كّر= 

______________________
(١) بل ألC �ألستا �لعّقاN لم يكن يومًا شاعر�ً مطبوعًا �ّال عند من طبع 

�هللا على ,قه.
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بي �أليا{ ��جعة فر	يت نفسي في سلمية سنة ١٩٣١ لّما 	ُ�ِسلت 
 r,سمع قصيد` >يا شا{< تغّنيها فير	ستها، ,ال ��ليها معّلمًا في مد
لمحمد   >��Nلو� >ليلة  	سمع  ,ال  �النفصا�،  	يا{  �لى  ُعد=  �ّال 
في   A�ّN	 كنت  حين   ١٩٣٧ سنة  �لى  ُعد=  �ّال  �لوها�  عبد 
 `��بالدكتو منها  ليأتي  با�يس  �لى  �لغني  بير,= ,	ُ,ِفَد 	خي عبد 

في �لرياضيا=.
,قد يسمع غيرM هذ% �ألغاني فال تثير في نفسه كرo. يقو� 
�ليوناني: "لو 	C مئة شخص شهد,� مشهد�ً   Fلفيلسو� هير�قليط 
 Fفيلسو �لقائل  لعّل   ,	  ."Aمئة �حسا نفوسهم  في   �ألثا ,�حد�ً 
�للفظ  يهّمني  ,لكن  �لقائل  تعيين   Cآل� يهّمني  فما  ?خر،  يوناني 

�لَمقو�.
فتفتح علّي  �للفظ سوقية �ألسلو�  	غنية عاّمية  ,قد 	سمع 
با� �لتخّيل، فأ�o فيها عاَلمًا ال ير�% غيرM ِمّمن يسمعها. كهذ% 
�ألغنية �لتي تقو� >ما في حد�، ال تندهي ما في حد�<، �نها تمأل 
� 	ِحّبته �لذين �N من يأتي �صد�M حزنًا ,قلبي بالشجن، حين 	تصّو
 ��ستوNعهم قلبه ,	,الهم ُحّبه، فنا�Nهم كما كاC يناMN، فإ� �لد�
خالb ما فيها 	حد يرNّ �لند�b. ,يتو��N على هني حين سماعها كّل 

ما 	حفظ في بكاb �لديا� ,مخاطبة �ألطال�.
 Nلعّقا� لذلك يرCّ في هني كّلما سمعت هذ� �لبيت لألستا
 Fال? بعدها  ُ,لَد=  �لتي   ،`��لمشهو �ألغنية   oصد �هللا  �حمه 
 Nتنتقل من �ألجد�  Aلنا� �ألغاني ,ماتت ,هي تد,� على 	لسنة 
 C	 Cنتم تعرفو	, .>oغنية: >�لحّنة �لحّنة يا قطر �لند	 ،Nلى �ألحفا�
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 Cفتكو ،Aمن �أليا{ �لحلو` �لتي تسبق يو{ �لعر Cكا bيو{ �لحّنا
كالتمهيد له ,�لمقّدمة بين يديه. تصّو�,� 	C قطر �لندo غفَلت عنه 
فجاb من ينّبهها �ليه ,يبعث فرحتها به، فلما ماتت عاN,� يدعونها 
�لى يو{ �لحّناb. ,هل توقظ �لذكرo من 	َْ,oN به �لّرoN؟ لك هو 

مبعث َشَجني حين 	سمع مثل هذ% �ألغنية.
 oفي �ألغنية هي قطر �لند oقطر �لند C	 عم بعض �لباحثينr,
بنت ُخما�,يه بن 	حمد بن طولوC لّما rُّفت �لى �لخليفة �لمعتضد، 
فإC صّح هذ� يكوC عمرها 	كثر من 	لف سنة. ,	نا هنا ناقل لست 

بقائل، فال تطالبوني بالدليل فما لدMّ على ما نقلت Nليل.
*   *   *

,بعد، هل سمعتم -يا 	يها �لُقّر�b- بالذM يمشي في نومه؟ 
	نا لك �لرجل. لقد مشيت ,��b فكر` الحت لي فتركت طريقي 
,�بتعد= عن غايتي، فعفوكم عني ,سامحوني. كنت 	تكّلم عن 
يو{ �لجالb، يو{ ١٧ نيساC (	بريل). يسأ� �لعّقاN عن َ�بع �لشا{ 
هل هو عامر 	{ هو خاٍ�؟ �C �لشا{ يا 	ستا ما خال من 	هله، ,لكن 

.bحقًا ما يو{ �لجال Fخال ِمّمن يعر
تحت يدM �آلC عدN يو{ �إلثنين �لر�بع من جماoN �آلخر` 
سنة ١٣٦٥ من مجّلة >�لرسالة<. في هذ� �لعدN ,في �لذM بعد% 
مقالتاC لي عن يو{ �لجالb، فأنا 	قر�هما ,	سائل نفسي: ما� يحّس 
�لشبا� �لذين لم يد�كو� تلك �أليا{ حين قر�bتهما؟ �نهم يقر�,نهما 
كما يقر�,C قطعة 	Nبية، كل ما يهّمهم منها نقد 	سلوبها ,كشف 
محاسنها ,عيوبها، ثم ال تقر� في قلوبهم ,تر�ً حيًا ,ال تبعث في 
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نفوسهم كرo، �ّال كرo ما سمعو% ,ما قر�,%، ,هم ما عاشو% 
,ال شهد,%.

�نما يعرفه َمن كاC هذ� �ليو{ 	قصى 	مانيه ,كاC 	بعد مر�ميه، 
نعرفه نحن � مشينا حتى ,صلنا �ليه خمسًا ,عشرين سنة ,تسعة 
 N��	شهر، ال نمشي في طريق مزفَّت تتخّلله �ألشجا� ,تحّف به �أل,
 Cشعلها �لفرنسيو	لتي � �,�ألrها�، بل كّنا نقحم فيه لهب �لنا�، �لنا
 Cساله �لفرنسيو	 Mلد{ �لذ� zفيه بَِر pنا ,مساكننا، ,نخو�,N في
من عر,قنا، نطأ فيه على 	جساN �لشهد�b من 	بنائنا ,�خو�ننا، ال 
بل على 	صو�=  ,�لمز�مير،  �لعسكرية  �لطبو�  ,قع  نمشي على 
�ألمها= �لثاكال= 	, بكاb �أل,الN �لذين 	,N= بآبائهم ,	مهاتهم 
 ،`��,A �لحضاN قنابل �لمتحّضرين �لذين �نُتدبو� علينا ليلّقنونا
 ،Nلفسا� في   A�N, ،Nإللحا� في   A�N :A,�N ثالثة فإ� هي 

.Nنهب ثر,�= �لعبا, Nفي تخريب �لبال A�N,
*   *   *

كانت r,جة 	بي لهب، حّمالة �لحطب، تجمعه بشوكه فتلقيه 
�لذين   bلسال{، ,لكن هؤال�, �لصال`  عليه  �هللا  في طريق �سو� 
�نُتدبو� ليمّدنونا كانو� شر�ً منها: هي تحمل ما ُتطيق حمله يد�ها، 

,هؤالb نقلو% بكل ,سيلة نقل قد�,� عليها.
كانو�  ,ال  �ألّ,لين  كالصحابة  قبلهم  �لشا{  	هل   Cكا ما 
�لبَِد�  من  كثير  Nينهم  في  عليهم  Nخل  قد   Cكا, كالتابعين، 
,�لُمحَدثا=، ,لكن ما كاC فيهم ُملِحد ُيظِهر �لحاN% ,ال سافر` 
ُتعِلن سفو�ها ,ال عاٍ� يجاهر بمعصيته، فضًال عن 	C يفخر بها 
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�� >يفلسفها< �يد�فع عنها. �كانت �لنصر�نيا
 ��ليهويا
 من �هل 
 ،
�لشا/ يلبسن قبل �لحر+ �أل�لى �لمال'�
 �لساتر�
 كالمسلما
�كّل ما عندهن �نهن يكشفن �لوجو4 �يمشين سافر�
، �2كر 2لك 

��نا صغير.
سافر:،  �لمد>سة  =لى   
�لبنا ثانوية  �كيلُة  مر:   
�جا'
فأغلَقت مشق كلها حو�نيَتها �خرC �هلوها محتّجين متظاهرين، 
حتى >ّ�عو� �لحكومة فأمرتها بالحجا+ ���قَعت عليها �لعقا+، 
�باها كاO� Pير�ً �عالِمًا   P� نها لم تكشف =ّال �جهها، �مع� مع 

جليًال �كاP �ستا�2ً لنا.
�مّر
 �أليا/. �جئت هذ4 �لمد>سة �ُلقي فيها >�سًا =ضافية، 
�لشيخ  شيخنا  فيها  يدّ>]   Pكا� سنة ١٩٤٩.  مشق  قاضي  ��نا 
محمد بهجة �لبيطا>، فسمعت مر: صوتًا من ساحة �لمد>سة فتلّفّت 
�نظر من �لنافذ:، فر�يت مشهد�ً ما كنت �تصو> �P يكوP في ملهى 
 
فضًال عن مد>سة، �هو �P طالبا
 �حد �لفصو_ (�كّلهن كبير�
�>فعن  �لرياضة   [< في  ظهو>هن  على  �ستلَقين  قد   (
بالغا

�>جلهن حتى بد
 �فخا2هن عن dخرها.
�حايث في  له في  مقالة �عرضت  =نكا> 2لك  في  �كتبت 
�إل�2عة، ��جتمع >�g �لشيخ �>�يي على �P بقا'نا في �لمد>سة 
بعد هذ� ال يجوO. �كاP 2لك dخر يو/ من �لسنة �لمد>سية فلم �ُعد 

=ليها �لسنة �لتي بعدها.
�لقى �لمنتِدبوP ما حملو4 من �لشوi في طرقنا، ثم لم يكِفهم 
2لك حتى ��حى =ليهم شيطانهم بما هو �هى منه ��مّر ��بلغ في 
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�أل!  �في �لضّر، فألقو� بذ��� في ��ضنا، فلما نبت مأل بلدنا 
�بنا.نا �بناتنا؛ فكا* هذ� �الستعما� �لجديد  ��صا2 �!  شوكه 
�ال  مّنا  ليسو�  قو6  يمّثله  !لك  أل*  �لقديم،  �الستعما�  من  شر�ً 
?ينهم من ?يننا �ال لسانهم من لساننا، �هذ� يقو6 عليه �يدعمه 

�يحرسه �بناAنا.
بعد جال.  تّم   Eلذ�  *� �لبلد�*  كثير من  لذلك تجد�* في 
كانو�  لّما  قبل  كا*  مّما  ��بشع  ��فظع  �شنُع  �لمستعمرين   Kجيو
�هم  �كيف  عنهم،  �?�فع  �ال  �بّرئهم  �لست  �لحاكمين.  هم 
�لذين غرسو� في ��ضنا نبتة �لفسا?، �كيف �في مد��سهم �على 

مناهجهم سّير�� �بنا.نا �بناتنا في هذ� �لطريق؟
*   *   *

مقالَتّي  جديد  من  �قر�  >�لرسالة<   E?َعد Yلى  ��جعت 
 Z�?� لمنشو�تين فيها من ��بعين سنة ���بعين يومًا، فأحّس كأني�
Yبر^ �لمسّجل فظهر �مامي ِفْلم كامل فيه فصو_ كثير^ �في فصوله 
 ،Zتضحيا� Zفو�جع �بطوال� cٍتا�يخ طويل: مسلسل كله مآ
بد� يو6 ?فّنا �ستقاللنا �لوليد في ��?E ميسلو* ��جعنا كما يرجع 
�أل2 �لثاكل من جناi^ �بنه �لوحيد �قد !هب من يديه كل شي..

�لكنا ما قعدنا، ما �ستلقينا على كر�سينا، �ال هجعنا في 
ُسُر�نا فنمنا نحلم بالجال.، ثم صحونا فإ!� �لحلم قد صا� حقيقة 
��ألماني غدZ �قائع... ال، �لكْن جاَلْدنا �جاهدنا، على ضعفنا 
�قّلتنا �قّو^ عدّ�نا �كثر^ جند� ��فر^ عتا?�. ��ينا �يامًا سو?�ً �ليالي 
طو�ًال لم يكتحل فيها َجفٌن برقا?، �صبرنا على ما ال تصبر على 
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 bلبال�, bبعد �لصبر �لنصر ,بعد �لعنا Cسي �لجبا�، فكا�,�	كثر منه 
كاC �لجالb. لذلك قلت في تلك �لمقالة في مجّلة >�لرسالة<(١):

يا 	يها �لذين عاN,� من ميسلوC بقلو� كسير`، ,نظر,� �لى 
موكب �لغاصب بعيو�N Cمعة، ,حملو� �لظلم بأعصا� صابر`، 
 Mلذ� ,�لصر�  ,,حشيته،  ,طغيانه  �لمحتّل  جبر,=  ,شاهد,� 
 Nلبال�, ،oقلوبهم هو bماN %قامو% على عز�ئم سو�عدهم ,سقو	
�لتي بر�ها �هللا ,�حد` ُقسمت فُجعلت N,ًال، ,�لوطني �لمخلص ُنفي 
	, ُسجن 	, ُحكم عليه ظلمًا بالمو= شنقًا، ,�لخائن �لملعوC قد 
َتب ,�لذهب... ,يا 	يها �لذين خرجو� على �لظلم ,عّرضو�  	ُعِطي �لرُّ
�,�حهم للمو= على شعفا= �لصخر من جبا� �لالقية �لى جبل 	
�لعر�، ,على �لسهو� �لفيح من 	�Nني حمص �لى 	عالي حلب، 
,على ثرo �لجّنا= من 	�p �لغوطة؛ لم يخشو� فرنسا حين كانت 

.bتخشاها �لد,� ,يرهب بأسها �ألقويا

,يا 	يها �لذين نشؤ,� في عهد �النتد��، فر	,� في كّل مد�سة 
مستشا��ً فرنسيًا هو �آلمر �لناهي ,مديُر �لمد�سة تمثا�، ,في كل 
�` مستشا��ً هو �لفاعل �لتا�z ,�لوrيُر صنم، ,في كل منطقة �r,
 Cهو �لحاكم ,هو �لمنّفذ ,هو �ألمير، ,في ,سط �لمد ً��مستشا
مر�كز للعدّ, ,على �لجبا� قالعًا له قد ,ّجَهت مد�فعها �لينا، �لى 
 Nّلتر b, طالبنا بحّقنا ال �لى �لفضا	بينا �لظلم 	 �بلدنا، لتضربنا �
عّنا �ألعد�b. ,يا 	يها �لشهد�b �لذين قضو� بنير�C �لعدّ, �لباغي في 

______________________
(١) �نظر مقالة >�لجالb عن Nمشق< بجز	يها �أل,� ,�لثاني، ,هي في كتا� 

>Nمشق< (مجاهد).
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سبيل �هللا ثم في سبيل �لُحّرية، هل تسمع 	�,�حكم Nعائي يا 	يها 
.Cٍ�N, p��لشهد�b؟ يا معشر �لعر� في قاٍ� من �أل

�ّنا نحمد �هللا �ليكم، تبا�z �سمه ,جّل جالله، فقد 	كمل 
نعمته ,	تّم ِمّنته، ,	خرV �لفرنسيين من �لشا{ كله فلم يبَق منهم 

	حد.
هبو� �آلC �لى �لمّز` ,�Nخلو� �لقلعة (في Nمشق)، ,	ّمو� �
 Irجهه يقطع �لر, Mلثكنة (�لقشلة) �لحميدية فإنه ال يمنعكم جند�
 =�,ال يرNّكم ضابط فرنسي ,ال تحجبكم سلك )جمع سلكة( 
 p �لمفوَّ قصر  فاNخلو�  �لصالحية،  طريق  في  ,سير,�   .zشو�	
�لخَونة  قلو�  على  �لضال�  ,حي  منه  يتَنّز�   Cكا  Mلذ� �لسامي 
�لما�قين من طُّال� �لحكم ,ُعّشاI �لكر�سي، فيكونوC لربه عبيد�ً 
ّلة ,على 	بناb بلدهم فر�عنة مستكبرين. ,لُِجو� قصر �لمند,� 	
�لذM كاC ينصّب منه 	مس �لمو= �لز��{ على من يدنو من حما%، 
,ال  فرنسي  ال  بالNكم؛   Nفالبال شئتم  حيث  ,�مرحو�  فاسرحو� 

.Nسو	شقر ,ال 	سي، ,ال ,��نكليزM، ,ال طلياني ,ال 
	ال ال >مفوp سامي< �ليو{ ,ال مند,�. لقد هبو� جميعًا، 
�عوها ,ال عيوC، ما تركو� �ّال بيوتًا لنا كانت r =ما تركو� من جّنا,
عامر` فجعلها حكمهم خر�بًا، ,جنانًا صّير,ها مقابر، ,ضمائر نفر 

مّنا كانت نقّية فدّنسوها... هبو� ,ما 	,�ثونا خير�ً قط.
هذ� قصر �لمفوp �لسامي �لذM كاC باألمس يزعم 	نه �له 
�أل�p، تعالى �هللا ما من �له غير%. ,كاC كّلما نَز= في �	سه نز,` 
�لبندقية ,فم   Cعليها بسنا Aلنا� قانونًا ,حمل  من حماقة جعلها 
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 M	) ,�خرها �أل,�لي	لمدفع: قو�نين ينقض بعضها بعضًا ,تلعن �
 ...bبنا, bبنا pلمفو� C�" :أل,�ئل)، ,ال يحصيها عالِم ,ال جاهل�
�لماNّ` ١٨ من  �لفقر` �ألخير` من  �لثانية من  يقّر� تعديل �لجملة 
�..." فال يعرF ِجّني ,ال �نسي ما هذ% �لفقر` ,ال /� ١١٠٥ ��لقر�
 Fثنا عشر` ?ال�ما هذ% �لماNّ` ,ال ما هذ� �لقر��! لقد هب ,	,
 `Nيحسبه �لقر Mلك هو �لتشريع �لفرنسي �لغربي �لذقر�� مثل هذ�. 

�لمقّلد,C 	حسن من شر� �بنا، ألC عليه >�لدمغة< �أل,�ّبية.
.bليو{ يو{ �لجال�

�ليو{ يبكي �جا� مّنا كانو� يأكلوC �لطّيبا= ,يناموC على �يش 
 Cينامو Aلنا� Cلنعا{ من بيع ضمائرهم لألجنبي، على حين كا�
حملتهم  �جا�  يبكي  �ليو{  �ليابس.  �لخبز   Cيأكلو, �لتر��  على 
 �,�فصا �لحكومة   bبها	 في  �لعّز  مقاعد  على  فوضعتهم  �لخيانة 
سجّال=  في  لهم  كانت  �جا�  يبكي  �ليو{  �لموظفين.   �كبا من 
>�الستخبا��=< 	سماb فصا�,� �ليو{ 	يتامًا كالِجر�b (جمع جر,) 

في �لمزبلة بعدما ما= �لكلب.
,تضحك  �ليو{  يضحك  كله  �لشعب  ,لكن   ،Cيبكو  bهؤال
معه �لدنيا. �ليو{ يضحك �لبلد بالزينا= ,�ألعال{ ,يضحك �لليل 
�لتي   oلكبر� �لفرحة   Cلشاميو�  oير �ليو{  ,�لمصابيح.   bباألضو�
 Cبد�ً، ,تكو	كر�ها على قلو� �ألطفا� ,�لشبا� فال ُتمحى تنقش 
 Cلقلو� �لكهو� ,�لشيو� شبابًا جديد�ً كما كانت �لفجيعة في ميسلو

.C�,شيخوخة مبّكر` لهذ% �لقلو� �لتي شابت من �لهو� قبل �أل
(�لى 	C قلت): لقد ضا� حلمك يا غو�, ,تبّدN، ,خابت 
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 �بها صد يجيش   Cكا �لتي  �ألمنية  �هللا  Nيغو�، ,حّقق  يا  	مانيك 
يوسف �لعظمة شهيد ميسلوC. ,سيحّقق �هللا 	ماني سعد في مصر، 
,عبد �لكريم �لخطابي في �لمغر�، ,عمر �لمختا� في طر�بلس، 
� في �لجز�ئر، ,جنا� في �لهند... ,لَِم ال؟ ,	هل Nثة عبد �لقا�,,
سو�يا �لتي نعمت بالجالb ال يزيد,C �ّال قليًال عن ُسّكاC �لقاهر` 
�ليو{، ,�لعر� كلهم بد,لهم ,حكوماتهم 	قّل من مسلمي �لهند.

فتيهي يا Nمشق ,�عتّزM، فلقد كنت عاصمة �لعر� في 	ّ,� 
�لدهر حين 	نشئ فيك �لُملك �لضخم ,	قيمت �لد,لة �لعظمى ,�سا 
عر¦ بني 	مّية في ظّل ��ية �إلسال{ على ثر�z، فطا,َلت فر,ُعه 
 bخا��لنجَم ,	ظّلت �لمشرI ,�لمغر� ,طلع على �لدنيا مجد�ً ,
,	منًا، ,عدِ= �ليو{ عاصمة �لعر� حين كنت 	,� بلد عربي خلص 
ألهله بعد �الحتال�، ,كنت 	,� بلد عربي جال عنه �ألجنبي بعد 
 =�rبطل �المتيا	ّ,� بلد عربي 	ضه ,�ستبّد بحكمها، ,�	C غصب 	
 Fلتي ال يعر�,) ��ّ ,َصغا `��ألجنبية �لتي كانت ,صمة عا� ,شا
	كثر �لُقّر�b �ليو{ ما هي)، ,	ّ,� بلد عربي 	لغى �أللقا� �لتي لم 
يعرفها �لعر�، � كاC 	صغر ,�حد فيهم يناMN ُعَمَر باسمه (يا  عمر) 

,ُعَمر يحكم �حدo عشر` N,لة من N,� هذ% �أليا{!
في عمر �إلنساC ساعا= هي �لعمر، تفنى �لليالي ,تنقضي 
�ألعما� ,تخلد هذ% �لساعا= كرo في قلو� �لبنين. ,في تا�يخ 
�لماضي   z�N في   `�متحّد  Cلسنو� تمّر  �لتا�يخ،  هي  	يا{  �ألمم 
مسرعة �لى هّو` �لنسياC، ,تبقى هذ% �أليا{ جديد` ال تبلى، �Nنية 

ال ُتنسى، ُمشِرقة ال تغيب.
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 Cكن �إلنسانية، لوالها ما قا{ لها بنيا�,لإلنسانية 	يا{ هي 
,ال ثبت لها ,جوN. 	يا{ قد عّمت بركاتها ,شمَلت خير�تها �لبشر 
 ،Cلزما�  bبيد� في  ,�لعد�  ,�لحّق  �لخير  ينابيع  هي  	يا{  جميعًا. 
�لُغّر في  ,هي �لمفخر` ألمة 	��N= �لفخا�. ,ما 	كثر هذ% �أليا{ 

تا�يخنا!
,قد rعم �لُعد�` 	ننا فرحنا به هذ� �لفر� ألننا 	ُعِطينا ما لم 
نكن نحلم به، كالفقير �لمسكين � يطلب قرشًا فُيمَنح Nينا��ً. كّال، 
 Cليس عجبًا ,�نما كا bلجال� C� .ننا لم نأخذ �ّال �ألقّل من حقنا�
�لعجب �لعجا� 	C يكوC في Nيا� �إلسال{ �حتال�. �لعجب 	ّال 
نحكم نحن �أل�p ,قد ُخلقنا من 	صال� من حكموها ,,�ثنا 

.p��لقر?C �لذ�N Mنت لهم به �أل
rعمو� 	C هذ� �لجالb قد 	تى بال تعب ,	ننا لم ُنرجف عليه 
 !bبه مصلحة �إلنكليز ما جا =bنها جا	كا�، ,لوال �بَِخيٍل ,ال ِ
كذبو� ,�هللا. 	, فليخبر,ني: 	جاهَد= 	ّمة على ضعفها ,ِقّلة عدNها 
,على كثر` عدّ,ها ,قّوته مثل ما جاهدنا؟ في مصر �لعزيز` سبعة 
عشر مليونًا، ,في 	ند,نيسيا سبعوC ,في �لهند مئة (كاC هذ� سنة 
كتابة �لمقا� قبل 	�بعين سنة)، ,نحن 	هل �لشا{ ال نعّد كّلنا -

َبْدُ,نا ,حَضرنا، �جالنا ,نسا�نا- 	كثر من ثالثة ماليين، ,قد �بُتلينا 
بفرنسا �= �لطيش ,�لحمق ,�لماليين �أل�بعين ,�لعدN ,�آلفا=. 
فاسألو� �لفرنسيين: هل 	�حناهم يومًا ,�حد�ً من ميسلوC �لى يو{ 
�لجالb؟ 	ما ثرنا على فرنسا ,كسرنا جيوشها في خمسة مو�قع؟ 
سلو� �لجنر�� ميشو �لقائد �لذM حا�� �أللماC عند �لماْ�C: 	ما 
	باN حملَته على بكر` 	بيها مجاهد,C مّنا لم يتعّلمو� في مد�سة 
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يُعد من  فلم  كّله  �لقتا�، ,غنمنا عتاNها   Cفنو �سو� N حربية ,ال
�لحملة بعد معركة �لمز�عة �ّال مئتاC ,خمسوC جنديًا فقط. سلو� 
�لغوطة عن معا�z �لز,� ,عّما صنع حسن �لخر��؟ سلو� �لنبك 
,جبالها ,حما` ,سهولها، ,جنر�ال= �لفرنسيين عن بطولة ُقّو�Nنا 
�ألبطا�: سعيد �لعا� ,سلطاC �ألطر¦ ,محمد �ألشمر ,عشر�= 

,عشر�=، �C لم 	عّدهم �ليو{ فما يجهلهم 	حد.
	ما ضر� �لفرنسيوC 	قد{ مدC �أل�p �لعامر` بالقنابل مرتين 
في عشرين سنة؟ 	ما 	حرقو� حّي �لميد�C ,هو ثلث Nمشق ,Nّمر,%، 
	ما  �لمقا�)؟  �لى يو{ كتابة   M	) }ليو� �لى  فلم ينهض من كبوته 
�يا ,تّل �N, بدينr, في جرمانة ,�لمنيحة (�لمليحة) �	ضرمو� �لنا

مسكين ,Nير سلماC ,ُقرo 	خرo ال ُيحصيها من كثرتها �لعّد؟
بل سلو� شو��� Nمشق ,ساحاتها عن �ضر�باتها ,معا�كها 
,مظاهر�تها. 	ما لبَثت في مطلع سنة ١٩٣٦ خمسين يومًا ُمضِربة ال 
تجد فيها حانوتًا ,�حد�ً مفتوحًا، مقفر` 	سو�قها كأنها موسكو حين 
�لتاجر ,صناعة �لصانع، ,عا¦   `�نابليوC؟ فتعّطَلت تجا Nخلها 
هذ� �لشعب على �لخبز، ثم لم يرتفع صو= ,�حد بشكوo ,لم 

يفكر �جل 	, �مر	` 	, طفل بتذّمر 	, ضجر...
�لى ?خر �لمقا�، فالمقا� طويل.
*   *   *

,سيقو� بعض �لُقّر�b لقد تركناz في �لهند ,باكستاC، فما 
بالك عد= �لى �لشا{ ,�لحديث عن �لشا{؟
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�حلته ,يعوN �لى بلد% �C شّد% �ليها خبر 	,  bال يقطع �لمر	
 oكرNعا% �Nٍ�؟ ,هل 	كبر من هذ� �لخبر، خبر �لجالb في يو{ 
�حلتي ,�جعت  �لكال{ عن  قطعت   C�  M�هو عذ هذ�  �لجالb؟ 
	تحّد� عن بلدM. على 	C هذ� �لحديث لم يتّم ,له بقايا، سأNُلي 

بها ,	عوN �لى �لهند ,باكستاC فأتحد� عنهما.
*   *   *
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-١٤٨-
Nفا� عن �لفضيلة (١)

 Mلبنا= ,�لذ� A�يا ليتني لم 	كر في �لحلقة �لماضية مد�
�	ينا% في مد��A �لبنا=! لقد نكأ كُرها علّي جرحي �لذM حسبته 
�ندمل، ,	يقظ كريا= ظننتها ماتت فإ� هي حّية َتلد¤، ,لدغتها 
كلمة  كّل  من  �أللم  يقطر  طويل  �نه حديث  ُتهِلك.   Nتكا, ُتربِك 
ليس   o,ُير تا�يخ  �نه   .Iّال ,هي حّق ,صد� فيه كلمة  فيه، ,ما 
 Nلى سر� Nعو	{ 	لبنا= � A�حديثًا ُيفترo، فهل 	تكلم عن مد�

�لذكريا=؟
لقد �نقطع خيط �لسبحة على كل حا� ,تناثر= حّباتها، ,لم 

يُعد يفيد َنْظمها من جديد.
,لست 	كر% مد��A �لبنا= ,ال 	نا ِمّمن يبلغ به قصر �لنظر 
,ضيق �لفكر 	C يحا�بها، ألC طلب بعض �لعلم فرp على �لرجا� 
,�لنساb، ال فرI بينهما في شيb من �لو�جبا= ,�لمحّرما= ,ال 

في شيb من �لثو�� ,�لعقا�.
مد��A �لبنا= في �لشا{ قديمة، ,لقد قلت لكم �C عّمتي 
سنة  مئة  من   M	 ١٣٠٠هـ،  سنة  فيها  تخّرجت  فتا`   �,	 كانت 
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 Cلفاحصو�  Cكا �المتحاC؟   Cكا كيف   C,�	تد سنو�=!  ,خمس 
من �لرجا� � لم يكن في �لشا{ يومئذ من �لمتعّلما= من يمتحّن 
�لطالبا=. نصبو� ستا�` قعَد= ,��bها �لتلميذ` ,معّلمتها ,	مامها 
 Mلذ� �لجيل   ,	ستا �لشا{  مرّبي  �ئيسها   Cكا,  ،Cالمتحا� لجنة 
�ألكبر  �لعمل  له   Cكا  Mلذ�  ،Mلجز�ئر� طاهر  �لشيخ  قبلنا،   Cكا
في �فتتا� مد��A �لبنين ,�لبنا= ,�لمكتبة �لظاهرية �لتي ُتَعّد من 
	غنى �لمكتبا= بالمخطوطا=، ,�لذM كاC من 	خّص تالميذ% به 
,	قربهم �ليه 	ستانا محمد كرN علي ,خالي محّب �لدين �لخطيب 

,�لشيخ سعيد �لباني.
ثم 	خذ �لطريق ينحد� ,�لمصائب تتو�لى. ,�لمد��A �لتي 
	نشئت لحفظ �لبنا= ,تثقيفهن ,تقويمهن، ,كانت عنايُتها بر�,سهن 
تملؤها بحقائق �لعلم ,بأفكا�هّن تقّو{ طريقها �لى �لفهم ,بقلوبهّن 
�لطالبا=!   Nبأجسا عنايتها   =�صا ,بالفضائل،   Cباإليما تملؤها 
(�ّال  فّر�¦  ,ال  معلم  يدخلها  ال  �لبنا=   A�مد� كانت   C	 ,بعد 
�C كاC شيخًا كبير�ً) صا� معلموها من �لشبا� �لُعّز�� �لمتأنقين 
 =�لة ,�لوجو% �لمحفوفة، ,صا �لحاسرين، 	صحا� �لشعو� �لمرجَّ
تقيم حفال= للرجا� تمّثل فيها �لبنا= ,يرقصن بالثيا� �لقصير` 
�لرقصة �لرياضية ,يدبكن >�لدبكة �لوطنية<، ثم �خترعو� شّر �ختر��، 

.Cفيها �لجنسا zسية �لتي يشتر�,هو هذ% �لرحال= �لمد
,لقد بد	 لك كّله يو{ �الحتفاb بالجالb! �لمسلم يحمد �هللا 
 bعلى �لنعمة ,يتلّقاها بالطاعة، ,نحن قابلنا نعمة �هللا علينا بجال

�لمستعمرين عّنا بمعصية �بنا.
المني 	صدقاb ألنني 	كتب عن �لفرنسيين بقلم ِسّنه حديد 
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على  	ثني   C	 �ليو{  �يد 	 فإنني  فليطمئّنو�   ،M,يد� ,ال  يجر� 
,لم  فينا  عدلو�  ألنهم  ,ال  �لينا،  	حسنو�  ألنهم  ال  �لفرنسيين؛ 
يغلبونا ظلمًا على بالNنا ,لم يستبّد,� بغير Nليل فينا، بل ألC ما 
�	ينا% بعدهم هّوC علينا ما قاسينا% منهم. �C �لعمى �C جاb بعد 
�لَعَو� جعل تصّو� �لعَو� نعمة، ,�لمصيبة �لكبير` تهّوC ما كاC قبلها 

.�من �لمصائب �لصغا
�لذين  غرسهم  ثمر`  هو  بعدهم  �	ينا%   Mلذ� هذ�   C	 على 
نثر,�   Mلذ� �لساّ{  �لشائك  �لنبت  هو  	بنائنا،   Aنفو في  غرسو% 

بذ,�% في 	�ضنا.
,كتبته  يومه  في  قلته  سنة  �بعين 	 بعد   Cآل� 	قوله   Mلذ�  C�
,	علنته. ,قد كانت �لصحف طليقة ال يقّيدها �ّال قيد �لقانوC ,ال 
يسيطر عليها �ّال قضاb �لقاضي، ,كانت �ألقال{ حّر` تجو� ,تصو� 
حيث تشاb كما تشاb، فكتبت في جر�ئد �لشا{، ,كاC 	خي �ألكبر 
,	ستاM ,صديقي �ألستا �لزيا= يفتح لي في >�لرسالة< �لو�سَع 
ُكّتابها،  من   �بالكبا 	ستحّق)  	ُكن  لم   C�,) ,ُيلِحقني  	بو�بها  من 
َهنانو  >�بر�هيم  عنو�نها   Cكا مقالة   bلجال� يو{  غد�`  فيها  فكتبت 

قا� لي<.
,�بر�هيم َهنانو هو �لزعيم �لوطني �لذM لم َتْعلق باسمه �يبة 
 bعماr من �,لم تخالط سيرَته �لبيضاb بقعة سوb�N. كاC 	حد �لكبا
 ،Cعلى �لفرنسيين بعد ميسلو `��لشا{، ,كاC 	,� من 	علن �لثو
فأقا{ N,لة صغير` لم تقَو على محا�بة �لباطل 	يا{ جولته فُقضي 
للحّق  �لعاقبة  ,كانت  تستمّر  ال  �لباطل  جولة  كانت   C�, عليها. 

,	هله.
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كاC لهذ% �لمقالة Mّ,N في �لشا{ كبير، ,تنا,َشتني فيها 	قال{ 
حا,َلت 	C تمّزI جلدM ,تهتك عرضي ألنني -كما rعم 	صحابها- 

.=�Nبهذ% �النتقا bشّوهُت جما� يو{ �لجال
,	نا 	كتب ,	خطب من سّتين سنة كاملة، من سنة ١٣٤٥هـ، 
	كسبني قلمي �خو` ,	صدقاb ,خصومًا ,	عد�b، فاّتخذ خصومي 
,طنيتي،  في  ,قدحًا  فّي  مطعنًا  بعدها   bجا ,ما  �لمقالة  هذ%  من 
,نسو� 	نني كتبت في نضا� �لمستعمرين من �لمقاال= ,	لقيت من 
�لخطب ,�لمحاضر�= ما N�r على �لمئا=، ,ُ,ّليت �ياسة لجنة 
�لطال� �لعليا (	M ما ُيسّمى �ليو{ باتحاN �لطلبة) مّد` سنتين من 
١٩٢٩ �لى ١٩٣١، يو{ كاC هؤالb �لمنتقد,C في ظهو� ?بائهم لم 
 Cطفاًال يبولو	, كانو� 	مهاتهم، 	 Cفي بطو ,	 Nيخرجو� �لى �لوجو
في سر�,يالتهم! ,نسو� 	ني بذلت ما لم يبذلو� ,لذلك فرحت بيو{ 
�لجالb 	كثر مّما فرحو�، ,لكن �لفرحة ال ُتنسي �لشريف شرَفه ,ال 

�لمسلم �سالمه ,ال �لرجل �جولته.
كاC عنو�C �لمقالة >�بر�هيم َهنانو قا� لي<، ,لم ينتبه 	حٌد 
�لى 	نه كاC قد مّر على مو= �بر�هيم هنانو �حمه �هللا 	حد عشر 

عامًا، فقد ما= سنة ١٩٣٥.
 bُقّر� من   ��قا كّل  	ستحلف   ��نذ� هذ�  	,لها:  في  قلت 
 bُيحّد� به ,ينشر% ثم يحفظه، فإنه سيجي C	 }لرسالة< في �لشا�<
 ،�يو{ تضطّر% 	حد�ثه 	C يعوN �ليه فيقو�: يا ليته قد نفعنا هذ� �إلنذ�
يا ليت... ,يومئذ ال تنفع >ليت< شيئًا، ألنها ال ترNّ ما هب ,ال 

ترجع ما فا=.



٣٠٥

,هذ� �عذ�� �لى �هللا ثم �لى ُكّتا� �لتا�يخ، لئّال يقولو� �نها 
لم ترتفع في Nمشق صيحة �نكا� لهذ� �لمنكر ,لم يعُل فيها صو= 
ناطق بحّق، ,�C ُكّتابها ,	Nباbها حضر,� مولد سّنة من 	لعن ُسَنن 
حتى  ,تنمو  تكبر  تركوها  بل  ,ليد` ضعيفة،  يقتلوها  فلم  �بليس 
صا�= طاعونًا جا�فًا، حتى غد= نا��ً ?كلة، حتى �ستحالت �Nهية 
Nهياb 	يسر ما فيها �لخسف ,�لمسخ ,�لهالz. ,نعو باهللا من تذكير 

ال ينفع ,�نذ�� ال يفيد.
,بعُد، فقد حّدثني صديق لي فقا�: كنت 	مس في مجلس، 
,كّنا نتحد� فيما كاC يو{ �لعرp يو{ �الحتفاb بالجالb من مناظر 
>�لكّشافا=< ,منظر >�ألسير ,�لعر,A< حديث �نكا� ,	سف لِما 
كاC، ,نعجب كيف جاr على �جا� هذ� �لعهد �لوطني ,هم فيما 
 Cكا,  .pألعر�� على  ,�لغير`   `b,لمر�, �لشهامة  	هل   oنر كّنا 
بك  �بر�هيم  �لنّو��:  مجلس  �لجليل عضو  �لزعيم  �لمجلس  في 

هنانو.
*   *   *

على  ,�قعة،  	نها  يقر�ها  من  يتوّهم  تخيلتها  قّصة  ,كتبت 
حسين  لطه  مجالس  يختر�   Cكا لّما   z�مبا rكي   �ألستا طريقة 
 bمين يقّولهما فيها ما لم يقوال ,يضع على لسانيهما ما شا	حمد 	,
 C� ،فيها �ّال ما هو حّق bهذ� �لقّصة ما جا C	 قو��. على	هو من 

لم يُقْله َمن نسبُته �ليه فإنه كال{ صحيح ,فيه موعظة ,نصح.
قلت فيها على لساC ,�حد من 	نا� �لفرنسيين ,	عو�نهم 
ِمّمن �فعوهم �لى �لمناصب �لعالية: لئن ُكتب عليكم (,�لخطا� 
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للفرنسيين) 	C تذهبو� فإنكم ستعوC,N عاجًال ثم ال تذهبوC 	بد�ً. 
�ني سأنتقم لكم ,سأعّد ,حدM �لعّد` لعوNتكم، سأصنع في لياٍ� 
معد,�N= ما لم تصنعو% 	نتم في �بع قرC ,تسعة 	شهر. سأ�يكم 
قّوتي. ,ليست �لقّو` 	C تسوI على عدّ,z �لعسكر �للجب ,�لمد�فع 
,�لدبابا= تضر� بها قلعته، ,لكن �لقّو` 	C تأتيه باسمًا مصافحًا، 
فتحتا� عليه حتى يفتح لك قلعته بيد% فإ� 	نت قد �متلكتها بال 

حر� ,ال ضر�.
�ني سأAّN لهم Nسيسة في يو{ �لجالb... ال 	صبر ,�هللا حتى 
ينتهي �لعيد، ألنها فرصة �C لم 	غتنْمها لم 	َكْد 	جد مثلها. ,	نا 
 Cنهم ال يؤَتو� :(ينيN ينهم منN لم يكن C�,) Mبأهل بلد Fعَر	
بالقو` ,ال تنفع فيهم، ,قد جّربتم ,�	يتم، فما قتلتم منهم كا�هًا 
�هم ,N من ً���N كر% منه لكم، ,ما هدمتم	لكم �ّال ُ,لد عشر` هم 
�لنا� في  �نتد�بكم عليهم، ,ال 	شعلتم  �ّال هدمتم معها �كنًا من 
 `�حّي لهم �ّال كانت هذ% �لنا� حماسة عليكم في قلوبهم ,نا� ثو
َبه تلقى عليهم في Nينهم، �ّال قليًال  ُتتِعبكم. ,هم ال يؤَخذ,C بالشُّ
منهم. ,ال بالثقافة �لتي تحمل �إللحاN ,�لكفر تحت عنا,ين �لعلم 
,�لفّن، ال يقبل لك �ّال قليل منهم. ,ما جئتموهم بكتا� ظاهر 
فهّبو�  ,جمعياتهم  مشايخهم  عليكم  	ثرتم  �ّال  لدينهم  هد{  فيه 
يد�فعوC، فإ� 	نتم قد قّويتم بعملكم �يمانهم في صد,�هم. ,ما 
ُينالوC بالقو�نين �لتي ُتبِطل قر?نهم، ,قد علمتم حينما جّربتم في 
�جعتمو% هنا البسًا ثو� 	 Mلذ� Mتأتوهم بالظهير �لبربر C	 لمغر��
	بطلتمو%  �لطو�ئف<. 	ال تذكر,C ما� جرo عليكم حتى   Cقانو<
بأيديكم؟ ,ال باألمو�� �لتي تشتر,C بها ضمائر rعمائهم ,قاNتهم، 
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 oمن هذ% �لضمائر ما هو كالوقف عندهم: ال ُيبا� ,ال ُيشتر Cأل
 Mحبسهم، ,هذ� هو �لرجل �لذ, bها� �لزعما�,ال يوَهب. ,ال بإ
ضربه سنة ١٩٣٦ �جاُلكم بعصّيهم، صا� هو �ئيس �لجمهو�ية 

�لتي تخرجوC غد�ً منها.
فقا� له فالC �لفرنسي: ,من 	ين تأتيهم 	نت؟ ,هل تقد� على 

ما عجز= عنه فرنسا؟
قا�: نعم، ,لو كنتم قد سمعتم مني ما عجزتم. �ّني ?تيهم 
�ني  ,لجه.  �ّال  مفتوحًا  	حد  ير�%   C	 يستطيع  �لذM ال  �لبا�  من 
	حا�بهم بغر�ئزهم فأجعلهم يهدموC بيوتهم بأيديهم، ,	ثير عليهم 
فيهم   Fلخو�, �لضعف  ,	ُلِقي  نسائهم،  على  ,	ثيرهم  نساbهم 
فأفسد عليهم �جولتهم ,	خر� 	سَرهم، ,	جعل جيشهم 	خشابًا 
�لغريز`  ?تيهم من با�  قد ُشغَلت كل خشبة بهو�ها ,لّذتها. �ني 
 ��لجنسية �لذM لم تدخل منه 	ّمة بغير V�,r �ّال 	Nخَلت معها �لنا

�لتي تحرقها ,�لتي ال تخرV 	بد�ً منها.
قا� �لفرنسي: 	ما 	Nخلناهم نحن من هذ� �لبا�؟ 	ما قلنا لهم 
�C تعريض 	جسا{ �لشبا� ,�لشاّبا= للشمس صّحة لهم ,قّو`، 
هذ�   C� لهم  قلنا  	ما  (بالصاN)؟  تعريص  �نه  كّال،  ,قالو�:  فأبو� 
�لحجا� همجية ,,حشية ,�جعية ,�C �لتقد{ ,�لمدنية بالسفو�؟ 
	ما 	نشأنا لذلك جمعيا= من �لنساb؟ 	ما فتحت هذ% �لجمعيا= 
مد�سة  صنعت  مّما  	كثر   A��لمد� هذ%  صنعت  	ما  مد��A؟ 

.bلك كله �لى شي�لفرنسيسكاC؟ �ننا لم نصل بعد 
 C	 ستطعُت� �قا� �آلخر: �C �لصبر عند �لصدمة �أل,لى، فإ
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	ضر� ضربة ,�حد` فقد ضمنت �لنجا�. ,�ني سآتيهم من طريق 
�لوطنية فأقو�: �نه يو{ عرA �لوطن، يو{ �لجالb، يو{ تختلط فيه 

...bلرجا� ,�لنسا�
�لى ?خر ما جاb في هذ% �لمقالة، ,من شا b	C يّطلع عليها 
,جدها في عدN >�لرسالة< �لذM صد� يو{ �إلثنين �لتاسع عشر من 

جماoN �آلخر` سنة ١٣٦٥ هجرية(١).
*   *   *

فما �لذM كاC في لك �ليو{ حتى كتبت عنه هذ� �لكال{؟
كا C	N Cمشق �لتي عرفناها تستر بالمالb` �لبنَت من سنتها 
�لعاشر` شهَد= يو{ �لجالb بنا= �لساNسة عشر` ,ما فوقها يمشين 
 Nتكا صد,�هن،  في  نهوNهن  تهتّز  	فخاهن  باNية   pلعر� في 
تأكلهن �لنظر�= �لفاسقة. ,شهَد= بنتًا جميلة rُيِّنت بأبهى �لحلل 
�كبت �لسيا�` �لمكشوفة ,سط �لشبا�. , ،A,عر Aُلبَِست لبا	,
 C	 مز,� هذ� �لرمز�قالو�: �نها �مز �لوحد` �لعربية. ,لم يدِ� �لذين 

______________________
�حمه  Mضعها جد, ��M لماN	 لست, .>A(١) ,هي في كتا� >مع �لنا
�هللا هناz، فقد كاC ينبغي 	C توضع في كتا� >في سبيل �إلصال�< 
ألنها به 	ليق ,	لصق (,ما 	كثر ما 	حببت -لو كاC �ألمر �لّي- 	C ?خذ 
	عّد�   ,	  z��لكتا� من كتب جدM فأضعها في  �لمقالة من هذ� 
 Fمر قد سبق به �لقو� ,ُفر¤ منه). ,سو	ترتيب بعض �لكتب... لكنه 
تجد, C	C �لمقالة �ألخرo �لتي هي كالتتّمة لهذ% (,هي >Nفا� عن 
�لفضيلة<) ,�لتي سيأتي خبرها في �لحلقة �آلتية من هذ% �لذكريا=، 

هذ% �لمقالة منشو�` في كتا� >في سبيل �إلصال�< (مجاهد).
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�لعر,بة �نما هي في تقديس �ألعر�p ال في �متهانها.
,كاC في �لعرp مناظر كثير` من 	مثا� هذ� �لمنظر، قالو� 
�نها لوحا= حّية تعّبر عن �لفر� ,�لسر,�! ,	ُخذ= صو� هذ� كّله 
 A` �لنا	جر =N�Nrفُنشر= في �لجر�ئد ,ُعرضت في �لسينما=، فا
على نقض ُعرo �ألخالI، حتى �	ينا صو� ناA من كبا�نا مع 

نسائهم عر�` على ِسيف �لبحر منشو�` في �لمجّال=!
قالو�: �نه يو{ �لنصر يجوr فيه ما ال يجوr في غير%. ,كذبو� 
فيما قالو�، فإC �لمر	` �لتي تز�ّ يو{ �لعيد كالتي تز�ّ يو{ �لمأتم، 

�,نها من غير 	C يسألو� عن تا�يخ rّلتها.Nيز Aلنا�,
,كاC مّما كتبت في >�لرسالة<:

	ال من كاC له قلب فليتفّطر �ليو{ 	سفًا على �لحياb. من كانت 
�ليو{ Nمًا على �ألخالI. من كاC له عقل فليفّكر  له عين فلتبِك 
بعقله، فما بالفجو� يكوC ِعّز �لوطن ,ضماC �الستقال�، ,لكن 

.Cتسمو �أل,طا, Nُتحَفظ �ألمجا Iباألخال
فإ� كنتم تحسبو C	C �طالI �لغر�ئز من قيد �لدين ,�لخلق، 
,�لعو��= من 	ْسر �لحجا� ,�لستر، �� ظننتم لك من N,�عي 
�لتقّد{ ,لو�r{ �لحضا�` ,تركتم كّل �نساC ,شهوَته ,هو�%، فإنكم 
 �ال تحمد,C مغّبة ما تفعلوC، ,ستندموC -,ال= ساعَة َمْنَد{- �
عن   Cتفّتشو ,تلّفّتم  �ألحد��،  ,تتالت  غد�ً  �لمصائب  ت  �Nلهمَّ
ضعيفًا  �خو�ً  شبابًا  �ّال  تجد,�  فلم  �لِحمى،   `N�, �لوطن  ُحما` 

ال  يصلح �ّال للرقص ,�لغناb ,�لحب. فاَهللا �َهللا لألّمة ,�لمستقبل!
,ِهَمم  �لر�سيا=  تزيح  بعز�ئم   Nلجها� هذ�  من  خرجنا  �ّننا 
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تحمل �لجبا�، فال تضّيعو� هذ% �لعز�ئم ,ال ُتذِهبو� هذ% �لهمم، ,ال 
تشغلكم لّذ�= نفوسكم عن حماية �ستقاللكم، فَمن نا{ عن غنمه 
	كَلته �لذئا�. �C هذ� �لجالb نعمة من نعم �هللا، فتلّقوها بالشكر 
�لنعم،  تد,{  فبالشكر   ،Iألخال�, بالجد  ,�حفظوها  ,�لطاعة 

,باإلخال� تبقى �ألمم، ,بالمعاصي تهلك ,تبيد.
�C 	جد�Nنا كانو� يحتفلوC بالنصر بحمد �هللا ,طاعته، فيقوNهم 
	ما  �ليو{.  �لحّية  �ألمم  تفعل  ,كذلك  نصر جديد.  �لى  �الحتفا� 
سمعتم بحفال= تتويج ملك �إلنكليز، ,ما �لعهد عنها ببعيد؟ لقد 
كاC نصفها في �لكنيسة. فلما� ال يكوC �حتفا�نا بالجالb �ّال �ختالطًا 
�قصًا، كأنه لم ينز� علينا كتا� ,لم ُيبَعث فينا نبّي , bتكّشفًا ,غنا,

,لم يكمل لنا Nين؟
 zجلى جيوشه عّنا ,تر	ألجنبي قد � Cيكو C	 هللا�, Fخا	ني �
فينا قنابل تتفّجر كل يو{، فتدّمر علينا 	خالقنا ,	,طاننا ,�ستقاللنا. 
�C كّل عو�` مكشوفة ,كّل فسوI ظاهر قنبلة 	شّد فتكًا من قنابل 

�لبا�,N، ,ال يخفى ضر�ها �ّال على 	حمق.
فيا 	يها �لناA، لقد جَلت جيوُ¦ �لعدّ, عن 	�ضكم فأَْجُلو� 
من بيوتكم عا�Nتهم، ,عن ��,سكم شبهاتهم، ,عن مد��سكم 
مناهجهم، ,عن شو��عكم حاناتهم ,مر�قصهم، ,عن محاكمكم 
قو�نينهم، ,عن 	جسا{ بناتكم ,	,الNكم ثيابهم �لكاشفة �لفاضحة 

,	rياbهم.
لك هو �لجالb �لحّق.,

*   *   *
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�لدين  �هل  �ضعف  �لمصائب،  �تتالت  �النحد��   ������
�مر  من  �لفر�!  بفر�!  علمائهم  ��شتغا)  ��ختالفهم  بتنا�عهم 
�ينهم �غفلتهم عن �ألصو) �لتي ال تقو2 �لفر�! 1ّال عليها، �خال 
�لميد�; للذين يريد�; �; يطبقو� فينا قانو; �لشيطا;، قانو; 1بليس. 
لباَسهما  عنهما  >ينز!  تعرفو;:  كما  �لقانو;  هذ�  في   G�ماّ  ُ(�ّ��

ليرَيهما سوJتهما<.
 ،K�Lلمال� يّتخذ;   Kيا��لنصر�نياK ��ليهو فبعد �; كانت 
�بعد �; كانت �مشق ُتغِلق حو�نيتها �تخرO �لمظاهر�K فيها أل; 
 Kعن �جهها، �صَلت �لطالبا Gسافر KLجا Kكيلة ثانوية �لبنا�

.Kتلك �لمنَكر�� Xينا من �لتكشف ��الختال�1لى ما �
فأنت  فعل<؛   �ّ�< يسمونه  ما  �لدنيا  في   Kلطاقا� �قو^   ;1
حين تكبس بيد` على كّفة �لميز�; ال يظهر �ألثر في �لوسط �1نما 
يظهر في �لكّفة �لمقابلة. هذ� �النطالL��� a �للّذ�K �هذ� �لتحلل 
�فع جماعة من �لشباb من �لعاّمة �من  aلدين ��ألخال� �من قيو
�لطالb 1لى 1نكا� هذ� �لمنَكر، �لكنهم لم يرجعو� 1لى مشو�G �هل 
��b �ألمر بالمعر�d ��لنهي عن �لمنَكر، J لعلم �لم يقفو� عند�
بينه �بين نفسه  �حسبوها فوضى يصنع كلٌّ ما يشاL ما ��2 يريد 
 ،Kلمتكّشفا�  Kللسافر�  aلطر� في  يتعّرضو;  فانطلقو�  �لخير، 
�هجمو� مرG على سينما في �سط �لبلد ليس فيها 1ّال نساL (أل; 
��� �لسينما يومئذ كانت عندها بقّية من حياL، فهي تخّصص �يامًا 
للنساL ��يامًا للرجا))، �خلو� عليهن فرّ�عوهن، فأعطو� بذلك 
�يننا ُحّجة علينا. �لذلك قالت �لعرb في �مثالها:  Lعد��نا �Lعد��

>عد�ٌّ عاقل خير من صديق جاهل<.
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�لفرنسيوC 	قامو� في �لشا{ �بع قرC فما تعّرضو� لعالِم من 
�لعلماb ,ال لشيخ من �لمشايخ، ,لكننا لّما حَكمنا �تخذنا مّما صنع 
�لنيل من علمائنا ,من مشايخنا.  فحا,لنا  ُحّجة  ُجّهالنا ,سفها�نا 
 �,�حتى �C �لشيخ محمد �ألشمر، ,هو 	حد �لصالحين �لذين ثا
�% ِحمى �N لمبين، ,كانت� bبلو� في قتالهم �لبال	على �لفرنسيين ,
لمن Nخلها لم يجر� فرنسي 	C يدنو منها فيدخل عليه فيها. فلما 
�` �لرجل �لوطني... سعد �هللا �rئيس �لو� Cعهد �الستقال� ,كا Cكا
 Cمير �لبيا	فيَق ��لجابرM، ,	خو% �حساC �لجابرM كاC في 	,�ّبا 
شكيب 	�سالC ,كاr Cميَله في Nفاعه عن بالNنا ,عن Nيننا. سعد 
�لشيخ محمد �ألشمر ,بسحبه   ��N }باقتحا 	مر  �لجابرM هذ�  �هللا 

منها �لى �لسجن!
في  فكتبت   ،bلعلما�, �ألفاضل  من  كثير  �لى   bسي	 كما 
>�لرسالة< (عدN يو{ �إلثنين ٦ شّو�� ١٣٦٥) مقالة عنو�نها >Nفا� 
تبعاتها  �لزيا= �حمه �هللا من   �لفضيلة<، خاF علّي �ألستا عن 
�لُكّتا�،  ألحد  	نها  ,كتب  �	سها  من  (بمو�فقتي)  �سمي  فمحا 
به  يخبر%  لم   ,	 لهذ�  يتنّبه  لم  �لرسالة   A�فها يضع   Mلذ� ,لكن 
�لزيا=، فوضع على غالF �لرسالة 	C �لمقالة لفال) C	M لعلي 

 .(M,لطنطا�
لك  ,يريد  ,�العتد��  �لرفق  يحّب  �لزيا=   �ألستا  Cكا,
من ُكّتا� مجّلته، فيقّص بمو�فقتهم من حو�شيها �� هي طالت 
 Cبحّدها. فمنهم من كا M,يقّصر من 	شو�كها �� 	,شَكت 	C تؤ
يرضى بذلك ,يو�فق كا�هًا عليه كالدكتو� rكي مبا�z، ,منهم من 
ُتنَشر كاملة   C	 ال يرضى �ّال, bفي كتابته شي � ُيبدَّ  C	 يأبى Cكا
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ُتَرNّ كاملة، ,من هؤالb �ألستا سيد قطب �حمه �هللا ,كاتب   ,	
هذ% �لسطو�. لكنه لّما �	o هذ% �لمقالة جاr= �لحدَّ �لمعر,F في 
�لصر�حة حذF منها، ,كتب �لّي �سالة ال تز�� عندM يبّر� فيها 

ما صنع.
,�لمقالة طويلة ,�لبقّية في �لحلقة �لقاNمة.

*   *   *
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-١٤٩-
Nفا� عن �لفضيلة (٢)

�لمقالة.  هذ%  كتبت  �ليو{  ,ال  �ليو{  	ضعه  لم   Cلعنو�� هذ� 
�نها ُكتبت ,ُنشر= في >�لرسالة< يو{ ٦ شو�� ١٣٦٥هـ، 	M من 
�بعين سنة. ,لو كتبتها �ليو{ لر	يتها مقّصر` ال تصف �ّال �ألقّل مّما 	
,صلنا �ليه، 	M مّما �	ينا% بعدها، 	يا{ �لوحد` مع مصر ,ما بعد 
	يا{ �لوحد`. ,�Cْ مّد �هللا في �ألجل ,�تسع صد� �ألخَوين �لناشَرين 

.Cعّما نر�% �آل INحّدثتهم حديث �لخبير �لصا ،bلُقّر�� �,صد,
 Mفيه هّينًا سهًال هذ� �لذ oيأتي علينا يو{ نر C	 باهللا ,نعو

.Cنر�% �آل
,	نا ال 	قصد بلد�ً بذ�ته، بل 	تكّلم عن جميع �لبلد�C، ,منها 
 oما مّسه طرF من لهب هذ% �لنا� 	, 	صابه لفحة من حّرها 	, 	
من Nخانها. ,�C كانت �لمملكة هنا ال تز�� -بحمد �هللا- خير�ً من 
غيرها، ,ال يز�� لو�b �لدين فيها مرفوعًا ,صوته مسموعًا، ,لكن 
 C	, pسبا� �لوقاية من �لمر	يتخذ  C	 على كل صحيح �لجسد
�لقّو`  بأسبا�  �ألخذ  من  يمنع  ال  ,�لدين  منه.  �لنجا`  �هللا  يسأ� 
 Vألمم في ميد�نها، ,ال يحو� بيننا ,بين �لنافع من نتا� `��,مجا
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.`��لفكر ,ال من ثمر�= �لحضا
,من عرF هذ% �لبالN قبل خمسين سنة كما عرفتها ,�	o ما 
,صَلت �ليه �آلC، في كّل ميد�C، من غير 	C تفّر� في شيb من 
 N��� z	C من 	N	 ،, تد� كثير�ً من فضائلها ,من سالئقها	عقائدها 
�لجمع بين �لتمّسك بالدين �لذM يكوC به �لنجا` في �آلخر`، ,بين 
�جا= �لتمدC ,�لحضا�` �لتي يكوC بها �لسمّو ,�لفخا� في N على	

�لدنيا، ,جد% سهًال ممكنًا.
في  كانو�  (كما  بلدنا  في   bُلعلما�, �لدنيا  عيني على  فتحت 
 C� 	مرهم،  مرجع  ,�ليهم   Aلنا�  `Nقا هم  �إلسال{)   Nبال 	كثر 
�عترَضتهم مشكلة في Nنياهم �جعو� �ليهم في حّلها، ,�C كانت 
مسألة في Nينهم طلبو� منهم ُحكمها. ال كلمَة فوI كلمتهم ,ال 
�	Mَ بعد �	يهم، ألنهم صدقو� مع �هللا ,ّلو� بين يديه فأعّزهم �هللا 
في �لناA حتى صدقوهم ,مشو� ,��bهم. 	��N,� �آلخر` فأعطاهم 

�هللا �لدنيا ,�آلخر`.
عهدنا شيخ �لعلماb في سو�يا، �لشيخ بد� �لدين �لَحَسني، 
� �لحديث �ألشرفية �لباشو�ُ= �N يدخل عليه في غرفته �لصغير` في
	يا{  ,�لجنر�ال=   Nلُقّو��,  Cلمفوضو�,  ،zألتر�� 	يا{  ,�لوال` 
على  يديه  بين   C,يقعد, بابها  عند  نعالهم   Cفيخلعو �لفرنسيين، 
بساطها، ,يستمعوC �ليه ,ينّفذ,C ما يطلبه. ,ما كاC يطلب لنفسه 
شيئًا منهم، بل كاC يعظهم ,ينصحهم ,يحّثهم على ما فيه مصلحة 

.Aلنا�
في  ,جعلو%  �لكبير  تنكز  جامع  على  �لجيش  �ستولى  ,لّما 
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	يا{ �لشريف فيصل بن �لحسين مد�سة عسكرية، ثم ,�ثه منهم 
�لفرنسيوC فأبقو% على حاله، لم يحَتج �سترN�N% منهم �ّال لمسير` 
�لشيخ �ليه ,,��b% تالمذته، ,على عاتقه ثقل �لثمانين �لتي عاشها 
,في صد�% نو� �لعلم ,�إليماC، فما هي �ّال 	N Cخله عليهم حتى 

خرجو� منه ,	خلو%.
ثم �Nخل طائفًة من �لعلماb حبُّ �لدنيا ,طلبو� حظو§ نفوسهم 
قبل طلب �ضا �بهم، فوَكلهم �هللا �لى نفوسهم، ,تز�حمو� على 

.Aهللا عنهم قلو� �لنا� Fبو�� �لُحّكا{ فصر	
,بقَيت طائفة على طريق �لحّق، تطلب �لعلم هللا ,تؤMNّ فيه 
 Aتباعه فشغلو� �لنا	 N�Nr�, .من حولها Mحّق �هللا، لكن �لشّر قو
بالعاجلة ,لّذ�تها عن �آلجلة ,مكا�هها، ,هؤالb �لعلماb ثابتوC على 
�لحّق، ,لكنهم يقيموC من حولهم جد���ً من �لكتب ,�لحو�شي 
,عقولُهم   Cلقر� هذ�   bهو�  Cيتنفسو عاجي،   Vبر في   Cيعيشو,

,تفكيرهم في �لقر,C �لَمو�ضي.
 z�يد ,	هلها  بالدنيا   F�عا  ،Vّال,َ  Vَخّر� هو  من  ,منهم 
ظو�هرها ,بو�طنها، ,لكنه يحر� على ��ضاb �لحكا{ ,مو�فقة 

�لعو�ّ{، ,هذ� ال يكاN يأتي منه خير.
 ،Cللسا� �لقلب ,طالقة  ,منهم من جمع خوF �هللا ,جر	` 
فنز� �لى �لميد�C، يعّلم �لجاهل ,يقّو{ �لمائل ,يصلح �لفاسد، 
 Aيبلغو% �لنا C	 bخذ �هللا على �لعلما	حّق �لعلم عليه حين  MNّيؤ,

,ال يكتمو%.
,	,صلو�  �لنضا�   �,Nقا �لذين   Cكا باالحتال�  �بُتلينا  ,لّما 
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 :bلعلما�, �لمشايخ  من  �لطبقة  هذ%  من  �الستقال�  �لى  بالNهم 
� �لجز�ئرM منهم، ,عبد �لكريم �لخطابي، ,عمر Nألمير عبد �لقا�
�لدين  جما�  ,�لشا{:  مصر  في  ّو�{  �لنُّ 	يقظو�  ,�لذين   ،��لمختا
�ألفغاني ,محمد عبد%، ,�لذM فتح للناA با� �لجهاN في فلسطين 

.bمثا� هؤال	عّز �لدين �لقّسا{، ,
,كّنا كّلما قا{ فينا حاكم ال نرضا% 	, مّر بنا عهد ال نحّبه، 
كاC 	,� من يعمل على ��rحة هذ� �لحاكم ,�نهاb هذ� �لعهد هم 
 pنخو نحن  �إلسال{.  ,شبا�  �لمساجد   bخطبا, �لدين   bعلما

�لمعركة ,غيرنا يأخذ �لمغانم:
ــى لها ــٌة 	Nُع ــوCُ كريه � تك�,

� ُيحاAُ �لَحيُس ُيدعى ُجنُدُ��,
 =rحا, كله،  �لَحيس  لحَست  حتى   �Nلجنا� َكُثَر=  ثم 
 C,ينظر جاهد,�  ,�لذين   ،Nلجها�  �ثما ,	كلت  جميعها   �Nلمآ�

بعيونهم من بعيد!
في كّل يو{ يقوo 	نصا� �لباطل ,يزيد,C ,يقّل Nعا` �لحّق 
من   ً���نتشا 	كثر   Nلفسا�  :Cلكو� في  �هللا  سّنة  ,هذ%   ،Cيضعفو,
�لصال�؛ حّبة برتقا� َعِفنة ُتفِسد صند,I �لبرتقا�، ,مريٌض ,�حد 

ينقل مرَضه �لى مئا= �ألصّحاb ,هم ال ينقلوC �ليه صّحتهم.
 Iلسابقين �لى �النطال� C,بُتلينا بالفرنسيين يو{ كانو� ُيَعّد�,
�للّذ�=   ��N, �لمتع   `bمبا با�يس  ,كانت  �ّبا، ,	 في   Iلفسو�,
 Cكا, Cبو�يقصدها �لناA لهذ� من �آلفاC�, .I كانت فيها �لسو
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لعد��  �لينا  
نتقلت � 
�هم � �لينا  فمشى  
لعلمي.  
لمجمع  فيها 
منهم، �لكن 
لمر5 ال تظهر 0ثا.- من *�( يو&، بل 
لجسم -بما 

هللا فيه من �سائل 
لدفا9- يصا�( 
لمر5 �يقا�& 
لد
7. فلما  9��*
كاG يو& 
لجال7 كانت مّدC تفريخ 
لجرثومة قد 
نتهت �*يا& 
لحمل 
حّدثتكم   Iلذ
 
لخبيث  
لمولو�   
هذ فُولد  تّمت،  قد  بالمر5 

 كما ��
�O
� 
حديثه، �جا7 من بعد- �خوC له �*خو
Q، �كثر�
 Tعر* Iلذ
يكثر نسل 
لشياطين �(
لميكر�باQ)، حتى �صلنا �لى 

.Gتعرفو�
*   *   *

 
*نفسنا. *ال نحمل شيئًا من �O. هذ �لكن تعالو
 نحاسب 

لد
7؟ *لم ُنذِهب قّوَتنا فيما بيننا؟ *لم ننَس *عد
7 �يننا من 
لُملِحدين 
 cناd*� لُمفِسدين

لمكّفرين (
لمتسّمين بالمبّشرين) �
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�لصوفية ,�لمتصّوفين؟ ,مسائل من 	مثالها ال حاجة �لى تعد�Nها، 
 bفيها، ,�ألعد� Cعلمًا بها، ,�لمغّفلين يندفعو Cيحيطو bلعقال� Cأل
 Fلخال�  �نا  Cُيضِرمو ثم  بسببها،  بها ,يضحكوC علينا   Cيفرحو
عليها، ينفخوC فيها �C خمَد= ,يمّد,نها بالحطب �C َضُعَفت، 
حتى 	rحنا 	نفسنا بأنفسنا عن مكاC �لصد��`، ,تخّلينا بأيدينا عن 
موضع �لقياN`، فصا� 	مر �لمد��A مثًال (,فيها بناتنا ,	بنا�نا) بأيٍد 
غير 	يدينا، يتوّالها في بعض بالN �لمسلمين َمن ليَست غايته غايتنا 

,ال منهجه منهج �ّبنا، ,نفقاتها على �ألحو�� كّلها مّنا!
فهل سمع سامع في �لدنيا بأعجب من هذ�؟ �أل,الN 	,الNنا 
ُتنَفق  فعالَ{  �ألمة،  من  �لكاثر`  �لكثر`  ,نحن  	مو�لنا،  ,�ألمو�� 
لنا ,لديننا ,ألخالقنا  	مو�لنا على تكفير 	,الNنا ,�Nّهم خصومًا 

,	عر�ضنا؟
�نني حين 	فّكر في هذ�، ,بما كاC من تقصيرنا ,تناrعنا حتى 
�لقلب،   `�قر� من  	قتلعها   !%?  %? 	قو�:  	يدينا،  من  �ألمر   Vخر

.Cكا Mسًى ,حزنًا على هذ� �لذ	 CخاN, معها لهب, Vفتخر
*   *   *

 =�ألنها صا منها،  فقر�=  �ليكم  فأنقل  �لمقالة  �لى   Nعو	
تا�يخًا ,كرo ,لتر,� كيف كّنا نكتب قبل 	�بعين سنة(١).

جاb في عنو�نها 	نها كلمة صريحة هللا ثم للوطن، شرحت 
 Vمن فشو �لتبّر �,	�فيها ما كاC من عمل �لشبا� �لذين هالهم ما 

______________________
(١) �لمقالة منشو�` في كتا� >في سبيل �إلصال�< (مجاهد).
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,�الختال� ُبَعيَد �لجالb في Nمشق، �لبلد �لعربي �لمسلم، فقامو� 
 �Nيا  Cأل  ،Aلنا� �ليهم   C,Nّير, �لمغلوبة  �لفضيلة  عن   Cيد�فعو
�لشا{ ال تز�� متمّسكة بدينها ,ال يز�� نسا�ها بالحجا� �لساتر، 
 �,مشت �ألمو� في طريقها ,كاN= تصل �لى غايتها، ,Nُعا` �لفجو

.Cيتحّركو, C,ينظر
لوال 	N Cفعت �لغير` على �ألخالI �إلسالمية ,�لسالئق �لعربية 
-مع �لجهل بأحكا{ �لدين ,�لبعد عن �ستشا�` �لعلماb �لمخلصين- 
بعَض �لعاّمة �لى �لدخو� على �لنساb في �لسينما ,�خر�جهن منها، 

,�لى �لتجو�� في �لبلد ,نصح كل متبّرجة ,,عظها ,rجرها.
لك عليهم فكّفو� عنه ,	قلعو�،  bلعقال�, bنكر �لعلما	قد ,
,لكن Nعا` �لفجو� لم ُيرِضهم 	C تنتصر Nمشق للفضيلة ,	C َتهد{ 
عليهم عمَلهم على �فع �لحجا� ,�باحة �الختال�، فاستغّلو� عمل 
هؤالb �لعو�ّ{ ,	علنو� �نكا�%، ,كّبر,% ,بالغو� في �,�يته، ,هبو� 
 Cهو	 ,ما  بالخطب.   C,ُيرِعد, �لبرقّيا=   Cُيبِرقو, �لدنيا   Cيقيمو
�لستر  على  �لفاسقين   Cلشّبا�  `��ثا 	سهل  ,ما   ،Nعا�,�إل  Iإلبر��
 N,حد b��,�لحجا� باسم >�لُحّرية �لشخصية< �لتي تمّتعهم بما ,

�لفضيلة من لذ�ئذ محرمة.
	ُيخِرجوC �لنساb من �لسينما؟ 	يعرضوC بالنصح للمتبّرجا= 
�لكاشفا=؟ يا للحد� �ألكبر، يا للعد,�C على �لُحّرية �لشخصية 
�لتي ضمنها �لدستو�! 	ليَست �لمر	` ُحّر` ,لو خرَجت عا�ية؟ 	ليس 
�لناA 	حر���ً ,لو فسقو� ,فجر,�؟ 	ليس كّل �مر� ُحّر�ً ,لو نقب 

مكانه في �لسفينة فأNخل �ليها �لماb فأغرقها ,	هلها؟
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لهم   N��	 كذلك   ,	  ،Cلجاهلو�  bهؤال �لُحّريَة  فهم  كذلك 
هو�هم 	, شاb= لهم �غباتهم ,ميولهم 	C يفهموها. ,Nفعو� 	كثر 
عن  �لدفا�  في  �ّال  لهم  كال{  ال  طو�ًال  	يامًا  فلبثو�  �لصحفيين، 
�لنّو�� في �لمجلس، فجّر� كل  هذ% >�لُحّرية<، ,	ثا�,� بعض 
فئة  �لى  عمد,�  ثم  تقديسها.  في  �لخطابة  يتعّلم   C	 منهم  ,�حد 
�لمحاكم  �لى  فساقوهم  �لفضيلة  �لمساجد حاَمو� عن   bمن خطبا
 Cمن غير مستند �لى قانو Cخلوهم �لسجوN	, ،لمجرمين� Iَسو
يذكر  َمن   �صا حتى  �لذ�ّ،   A,كؤ ,جرعوهم  �لقو�نين،  من 
�لسفو� بسوb 	, يدعو �لى �لفضيلة ,�لستر كمن يدعو �لى �لخيانة 

�لعظمى(١).
.bلفضيلة من هذ% �لعاصفة �لفاجر` �لهوجا� �,تو��o 	نصا

قد  �لدين  	هل   C	, لهم  تّم  قد  �لظفر   C	 	,لئك  ,حسب 
�نكسر,� كسر` ال ُتجَبر، فكشفو� �لقنا� ,�نطلقو� يسرحوC ,حدهم 
في �لميد�C ,يمرحوC. ,كانت �لنتيجة 	C �نحطم �لسّد فطغى سيل 
�لريلة ,عّم، ,�متّد في هاتين �لسنتين 	ضعاF ما �متّد 	يا{ حكم 
�لفرنسيين، ,�N�Nr= جر�ئم �لتعّدM على �لعفاF ,�ستفحَلت، حتى 
�	= �لمحاكم من يعتدM على عفاF بنته 	, 	خته، 	, على طفل 
�ضيع! ,ما� يصنع هذ� �لوحش �لذM 	ثا�= >�لُحّرية �لشخصية< 

غر�ئز% فلم يجد �ّال �لبنت ,�ألخت 	, �لطفل �لرضيع؟
تقّلد  Nمشق  مجّال=  بعض  �	ينا  حتى  �لجر	`   =N�Nr� ثم 

______________________
(١) ,توّلى ِكْبر لك سعد �هللا �لجابرM ,كتلُته، فسّوN به صفحته ,	فسد 

,طنيته.
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لهذ%  �لشبا�  فيشتريها  �لعر�يا،   �صو فتنشر  مصر  في  نظير�تها 
�لشّر  �متّد  ثم  	جله.  فُتشترo من  ُيقَر	  ما  فيها  ليس  �لصو�، ألنه 
حتى �	يناهم يعملوC من �لطالبا= كّشافا= يمشين في �لطرقا= 
بمثل لباA �لمجّند�= في �لجيش �ألمريكي (,لم نكن قد عرفنا 
�جس  عّنا  �هللا   ��r	 �سر�ئيل  كانت  ,ال  �إلسر�ئيلي،  �لجيش 
�سر�ئيل) بعد 	C كانت Nمشق ال تحتمل 	C ترo �لكّشافين �لشبا� 
 =�,Nمعرضًا أل Cيناهم يقيمو	�بلباA يرتفع عن �لركبتين، ,حتى 
تحضير �لد�,A �لتي صنعها �لمعلموC، فُتترz مد��A �لبنين كلها 
,هي  �لو�سعة،  ,	بهائها  �لضخم  ببنائها  �لمركزية  �لثانوية  (,منها 
	صلح مكاC للمعا�p، ,هي �لتي 	قيم فيها معرN pمشق �لكبير 
سنة ١٩٣٦) ,ُتختا� مد�سة �لبنا= في طريق �لصالحية. ثم ُيفتتح 
(�لكّشافا=)  �لبنا=  من  فرقة  لمشاهد`  �لرجا�  بدعو`   pلمعر�
يغّنين على �لمسر� ,يأتين بحركا= �ياضية ُتبدM لألعين �لفاسقة 
�لمفّتحة 	كثر ما يخفى عاN` من 	جساN فتيا= نو�هد، قد �نُتقين 

عمد�ً 	, مصاNفة من جميال= �لطالبا=.
 C	 قانونه  في  ناNيًا   Cيفتحو �	يناهم  حتى  �لشّر  �متّد  ثم 
شهدنا  ,حتى  �لمتز,جة،  غير  �بنته   ,	 r,جته  مع   bيجي �لعضو 
�لنفر �لشيوعيين �لُعّز�� �لمستهترين �لساكنين في �لمقاهي �لخبيثة 
 Cيتسّلمو �لمعر,فة،  �لوقحة  �لبرقية  تلك  ,�لخّما��=، 	صحا� 
شؤ,C �لمعا�F ,يسّلطوC على �لشبا� ,�لشاّبا=، فيبتدعوC نظا{ 
�لُمِضّال=! ,يسّنوC �الختال�  �لضاّال=  َلنظا{  ,�نه  �لمرشد�=. 
 �� �لمعّلما= من مكانها �لقديم �لمستو�N Cفي �لحفال=، ,ينقلو
�` (فيال) جديد` في شا�� ُمحَد� في ظاهر �لبلد مكشوفة �N لى�
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من جهاتها �أل�بع، لها طُُنف ,شرفا= �Nئر` بها، ,	سّر` �لطالبا= 
 ��تظهر من �لطريق، فإ� نهضَن من �لنو{ �?هن َمن يمشي في �لشا
� �لمعّلما= فيعملن حفلة ,N =ِخّريجا Cبثيا� �لمنا{! ثم يدفعو
�لعباسية!  مرقص  �ّال...  Nمشق  في  مكانًا  لها   Cيجد فال  خيرية، 
,يطبعن في �لبطاقة 	نه سيغّني فيها فالC من َفَسقة �لمغّنين ,ترقص 

فالنة �لر�قصة �لمحترفة �قصًا بلديًا.
ثم... ثم ما�؟ �هللا ,حد% يعلم ما� يكوC 	يضًا، ,�لى 	ين 
نسير، ,�لى 	ين �لمصير. (هذ� ما قلته يومئذ ,قد عشنا حتى �	ينا 

ما� كاC بعد هذ�. ,سيأتي حديثه �C شاb �هللا).
,قد نزَلت هذ% �لضربا= على ,جه �لفضيلة متالحقة متتابعة، 
ال تصحو من ,�حد` حتى تحّس باألخرo، ,هم يريد,C مّنا مع 
rعمو�- جما�  -كما  نشّو%  لئّال  شيئًا  نقو�  ,ال  نسكت   C	 لك 

�لعهد �لوطني.
 Nتنتصر فيه �لفضيلة ,يسو Mلعهد �لوطني هو �لذ� C� كّال؛
�لحّق ,ُيحَفظ �لعفاF. كّال ,ال كر�مة ! �نها 	عر�p بناتنا ,	خو�تنا، 
في   `Nهو� ,لكن ال  عليها،  لهاَ,Nْناكم   pألعر�� غير  كانت  ,لو 

�لِعرp ,ال في �لدين.
قامت  	فئن   .Iخال	 بال  	ّمة  تحيا  �ألمة؛ ال  هذ%  حيا`  �نها 
فئة من �لعاّمة بما ال ُيرضى عنه ,�نتهَكت �لحرمة �لتي تزعمونها 
 bحيا على   =rَ,تجا, �لسينما،  ,هي  تدعونه،   Mلذ� لحرمكم 
�لفاضال= >�لمطّهر�=< من �لنساb �لمتبّرجا=! نسكت كلنا عن 

نصر` �لفضيلة �لى يو{ �لقيامة؟
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لها ,rّمرتم  �لتي طّبلتم  �لُحّرية  ثم ما هذ%  	C قلت):  (�لى 
 `��لحضا بدين  كفر�ً  عليها   bالعتد�� ,جعلتم  ,عّظمتم،  ,هّولتم 
,�لحا�Nً بشرعة �لديمقر�طية؟ 	هي ُحّرية �لمر	` 	C تكشف ما تريد 
 C	 سة�من جسمها متى 	��N= ,	ين شاb=؟ 	هي حرية ناظر �لمد
يحّو� مد�سته �لى ماخو�؟ 	هي ُحّرية �لفسوI ,�لعصياC؟ 	هذ% 

سة عندكم؟ هي �لُحّرية �لمقدَّ
ما   Cتقولو 	نكم  �ما  	مرين:  بين   `Nلسا� 	يها  يا  �نكم 
 pغر�	 �لحلو`   bألسما� بهذ%   C,تستر 	نكم  ,�ما   ،Cتفهمو ال 
	مة تصنع مثل   Mّ	 نفوسكم ,�غبا= 	جساNكم. ,�ال فخّبر,ني: 
 C�, ،pعلى �ألعر� Aغَيُر �لنا	لعر� � C� هذ� �لصنيع؟ �لعر�؟
كلمة �لِعرp في لسانهم ال تقابلها كلمة في 	لُسن �ألمم ُتترَجم 
بها. �لمسلموC؟ �C �إلسال{ 	مر بَِغّض �لبصر ,ستر �لعو�` ,َلَعن 
 �لناظر �ليها ,�لمنظو�. �لفرنسيوC؟ �C �لفرنسيين يكشفوC 	فخا
�لحميدية   Iسو في  	نتم  تكشفونها  فعالَ{  �لملعب،  في  �لشبا� 
,هو للبيع ,�لشر�b ,فيه �لرجا� ,�لنساb؟ ,هو كالموسكي في مصر 
,�لشو�جة في بغد�C� .N �لفرنسيين ُينشئوC بيوتًا لّلهو ,�للّذ` ,بيوتًا 
للعلم، ,	نتم جعلتم بيو= �لعلم بيو= لّذ` ,لهو! ,�C �لفرنسيين 
كانو� يستر,C سيقاC �لجند، فلما �ستلمتم 	نتم �لجيش كشفتم عن 
 A�	فخاهم! �لر,A؟ �C �لر,A فصلو� بين �لجنَسين في �لمد�
 Cآل� Cنتم تسعو	الختال� ال يأتي بخير، ,� C	 بالتجِربة �,	�لّما 

.A�بكل طريق لجمع �لجنسين في �لمد�
هل تعرفوC ما� ُيسّمى �لذM يجمع �لجنسين من غير عقد 
V�,r؟ ال 	,ّجه هذ� �لحديث للمسلم ,حد%، بل لكل من قا� 	نا 
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�لشهامة  تقو{ عليها عر,بته  �لتي  �لعربي  عربي، ألC من صفا= 
 pعى �لعربية ,لم تكن له على �لِعرNّ� من, .pلغير` على �ألعر��,

غير` ,لم يغضب لُحَرمه فهو كّذ�� Nَِعّي ليس بعربي.
بالدعو`   F,جل معر��لُقّر�b: هذ�  ناA من  ,سيقو� عني 
�لى �لرجعية فال تسمعو� له، �نه يريد 	C يعوN بنا �لى �لو��b ,نحن 

نريد 	C نتقّد{ �لى �ألما{. 
ُيناَقش كال{ مؤيَّد بُحّجة، �نما  ُيناَقش، �نما  ,هذ� كال{ ال 
ُيسَمع �عتر�p قائم على منطق، �نما ُيقَر� �لدليل بالدليل. فهل 
في هذ� �لكال{ ُحّجة 	, منطق 	, Nليل؟ 	نا 	Nعو �لى مناظرتي كلَّ 
مخالف لي، على 	C يكوC في �	سه عقل ,في يد% قلم 	, في 
فمه لساC. 	ّما �لذين حفظو� كلما= فهم يرNNّ,نها كالببغا,�= ال 

يحا,لوC فهمها، فال شأC لي معهم ,ال ,قوF لي عليهم.
�جعية<. فما �لرجعية؟ هي �لرجو� �لى �لماضي، < Cيقولو
�لى rماC مضى).  ُيرَجع   C	 �لى 	خالقه ,عا�Nته (فما يمكن   M	
ضر�؟   ,	 نفع  �أل,�ئل  �لمسلمين   Iخال	 مثل  �لى  �لرجو�  فهل 
,هل يكوC �لد�عي �لى تلك �ألخالI ُمصِلحًا 	, مفسد�ً؟ هذ% هي 

�لرجعية عندنا؛ �لرجو� �لى �لدين.
	فترجع فرنسا �لى Nينها، 	M �لى كاثوليكيتها، ,يظفر �لحز� 
	حد  عليها  ُينِكر  فال  �لنيابي،  �لمجلس  مقاعد  بأكثر  فيها  �لديني 
,ال يّتهمها 	حد بالتأّخر ,ال يصفها بالجموN؟ (�كر,� 	C �لمقالة 
منشو�` سنة ١٩٤٦) ,نطلب نحن �لعوN` �لى Nيننا �لحّق فيقو� 
�لسفهاb �ننا متأّخر,C جامد,C؟ ال؛ هذ� كثير. هذ� ُكفر بالمنطق 

,تعطيل للفكر. هذ� شيb نستحيي منه 	C يكوC فينا من يقوله.
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,نحن � ننتقد شيئًا نبّين 	ضر��%، فبّينو� 	نتم منافعه، حتى 
 .�� ,جدنا �لمنافع 	كثر 	خذنا به ,لو حملنا معه شيئًا من �لضر�
 C	, ،نه ليس في �لدنيا خير محض ,ال شّر محض	نحن نعلم ,
�لخمر ,�لميسر فيهما �ثم كبير ,منافع للناA ,لكن �ثمهما 	كبر من 

نفعهما، فلذلك ُحّرما.
 Cلطرفا� عليها  يّتفق   �Nمبا من  مناظر`  كل  في  بّد  ال  �نه 
�لفر,� �لى هذ%   Nّ��ليها ,يرتكز� عليها، ,ما �لمنطق �ّال   �Nليعو
�لمتناظر�C مختلَفين في كّل شيb، يرo هذ�   Cكا ��ألصو�. فإ
	C �لعفاF نافع فيقو� �آلخر بل هو ضاّ�، ,يّدعي هذ� 	C �ّتبا� 
�لدين ,�جب فيقو� �آلخر �نه ممنو�، ,يرo هذ� �لعمل على منع 
 Cيكو C	 فكيف يمكن ،��z �لعمل على نشر �لفجو oير, ��لفجو

بينهما كال{؟
�التصا�  ,َقْصُر   Fلعفا� هل  �ألصو�:  على  	,ًال  فلنّتفق 
�لجنسي على �لمشر,� منه خير 	{ هو شّر؟ هل قيا{ �لمر	` على 
تربية 	,الNها بنفسها ,�خالصها لز,جها ,بيتها خير 	{ هو شّر؟ هل 

مر�قبة �هللا ,خوفه ,تمّسك كل �مر� بفضائل Nينه خير 	{ شر؟
 ً��هذ% ثال� مسائل 	طلب �لجو�� عليها. ,�نه ليكوC غر,
 �� �فترضت 	نهم ير,C هذ% �ألمو� bللخصو{ ,للُقّر� b��Nr�, مني
نفسي  ,	تعبت  خير،  	نها  على  �لبر�هين  �قامة  فحا,لت  شر�ً، 
,�لُقّر�b في �ثبا= هذ� �ألمر �لذM 	ظّنه ثابتًا عند �لعقالb جميعًا. 
,�ني 	�ّجل هذ� �إلثبا= �لى حين �لحاجة �ليه ,	بني �لمناظر` على 

هذ% �ألسس �لثالثة.
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�ليه يحفظ علينا  فتفّضلو� قولو�: هل هذ� �لذM 	,صلتمونا 
عفافنا 	{ هو يضّيعه علينا؟ هل يعمر بيوتنا 	{ يخربها على ��,سنا؟ 
هل ُيرضي �ّبنا 	{ ُيسِخطه علينا؟ هل يجعلنا 	مة قوية 	{ هو يذهب 

بقوتنا؟
� سّلمنا جدًال بأC من �لخير مشا�كة �لطالبا= �لطال� في �,
	فر�� �لجالb، فهل ُيشتر� في هذ% �لمشا�كة 	C يكشفن سيقانهن 
,	فخاهن، ,	C ُينتخب لذلك �لجميال= منهن ال �لنابغا= ,ال 
 b�,��لذكيا=، ,�� لبسن �لثيا� �لطويلة ,�لجو��� �لساتر` 	يَبطل 
�الحتفاb ,َتذهب بهجته؟ 	{ 	نتم تريد,C �لنظر �لى 	فخاهن بُحّجة 
 Nجسا	بالرياضة  Mنقّو C	 َحُسن ��لمشا�كة في 	عياN �لجالb؟ ,�

�لطالبا= فهل ُيشتر� لهذ% �لتقوية 	C يختلطن بالرجا�؟
�نكم ال  يمينًا َغموسًا ,	ضعها في عنقي؛  ال ,�هللا. 	حلفها 
 C,تريد �نما  بالعيد،  �لمشا�كة  �لرياضة ,ال  �لصّحة ,ال   C,تريد
�نكم  ,�لصّحة.  ,�لرياضة  �لعيد  باسم  بناتنا   Nجسا	  o	بمر  �لتلّذ
 bلكن ليس �لحّق عليكم؛ �لحّق علينا نحن ?با, .pعر�	لصو� 
�لطالبا= ,�لطّال�. فنحن عمياC ال نبصر، ُخرA ال ننطق، حمير 
� �ستمّر= هذ% �لحا� فليس 	مامنا �ّال �للعنة �لتي نزلت �, .�ال نغا

على بني �سر�ئيل على لساN,�N C ,عيسى بن مريم.
�للهّم لقد بّلغت، �للهّم لقد 	نكر= �لمنَكر، �للهّم ال ُتنز� 

علينا لعنتك ,ال ُتْحِلْل بنا غضبك.
*   *   *
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,بعد، فهذ� نّص �لمقالة بعد 	C مّستها يد �لزيا= �حمه �هللا، 
للتا�يخ  ملكًا   Cآل�  =�حّدها. صا من  ,فلَّْت  قسوتها  من  فلّينت 
بعد 	C مضى على نشرها 	�بعوC سنة، قر	ها �لناA في كل بلد 
كانت تصل �ليه >�لرسالة< ,ُتقر	 �آلC في كّل بلد فيه مجموعا= 
>�لرسالة<. خرجت من نطاI �أل�N �لذM يقو� فيه �لناقد: ليت 
 ���لكاتب قا� كذ� 	, سكت عن كذ�، ,Nخلت في �لتا�يخ. ,�لمؤّ
ال ُيقا� له: 	حسنت فيما قلت 	, 	سأ=، ,لكن ُيقا�: صدقت فيه 

	, كذبت.
�	ينا% بعدها يهّوC علينا ما شكونا% فيها. ,�C مّد �هللا  Mلذ�,
في �لعمر 	,�Nُ= ما بقي في هني من خبر%، ,�نه -مع �ألسف- 
خبر يؤلم �لصديق �لمؤمن ,يسّر �لعد, �لفاسق، ,�لشكوo هللا من 

قبُل ,من بعد.
	ما �لذM نالني بسببها من 	o �أللسنة ,�ألقال{ ,من بطش 
�لر�ساb ,�لُحّكا{، فأحتسب ثو�به عند �هللا، ,	�جو 	C يتقّبل �هللا 

Nعو�= 	هل �لخير �لتي Nعو� لي بها لّما قر�,ها.
*   *   *
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-١٥٠-
�لمحا= من 	سلو� �الستعما

قا� شاعرنا �لعربي من 	كثر من 	لف ,خمسمئة سنة:
,	عَلُم ِعلَم �ليوِ{ ,�ألمِس قبَله

,لكّنني عن علِم ما في غٍد َعِم
ألC,N C �لغد ستا��ً كثيفًا فال يستطيع 	حٌد 	C يّطلع عليه. 
�بما 	�شَد= �لى بعض ما يكوC فيه؛ فأنت  =��,لكن 	مامنا 	ما
حين ترo قافلة �لسيا��= تحمل 	هل �لقرية ,	ثقالهم، تعرF من 
�تجاهها 	ين هو مقصدها. ,�لمد��A هي �إلشا�` �لتي تعرF منها 

�لى 	ين يكوC �تجا% �ألّمة ,كيف تكوC حالها في غدها.
,�لمد��A في �لمملكة عمرها نصف قرC 	, سّتوC سنة، 
َست على �لتقوo من 	,� يو{ ألنها قامت بأيد مؤمنة في ظل  	ُسِّ
حكومة مؤمنة، ,كانت كالبناb في �أل�p �لخالb، ال يحتاV بانيه 
 ،C���فع �أل�كاC ,�لجد, Aضع �ألسا,, N,ّال �لى شّق �ألخد�
عليه  سهًال   Cكا جديد   M	� له   pعر  C�, ,يشتهي،  يريد  كما 

�لتعديل 	, �لتبديل.
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مّر=  �لتي  �لقديمة،   �كالد� فهي  �لشا{  في   A��لمد� 	ّما 
 Nألجد�� �ثها , �بما ,  ،Nألجد�� �آلباb عن  ,تو��ثها  �أليا{  عليها 
لها  �لُمّالz، ,كل مالك  تعا,َ�تها �أليدM ,تباNَلتها  قبلهم.  عّمن 
يزيد فيها 	, ينقص منها 	, يبّد� في هندستها، حتى �جتمَعت فيها 
منها  �لكتب ,غرفة  فيه  كأنه مسجد  منها  بيٌت   Cفكا �لهندسا=، 
كأنها ملهى فيها �لمحّرما=. حتى لم يُعد 	كثرها يصلح للبقاb، ,ال 
�ضه ,�قامة �لجديد عليها، 	 bنقاضه ,�خال	ّال بهدمه ,نقل � N يجدَّ

	, بترقيعه ,�صالحه بمقد�� ما يمكن �إلصال� ,�لترقيع.
كانت �لمد��A في �لشا{ 	صنافًا ثالثة: �لمد��A �ألهلية، 

,�لمد��A �ألميرية (�لحكومية)، ,�لمد��A �لنصر�نية.
	ما �لمد��A �لنصر�نية فقد ُفتحت ألهلها ,لم يكن ألبنائنا 
مكاC فيها، ,لكنها �متأل= على مّر �لسنين بأبناb �لمسلمين بُحّجة 
تعّلم �للغة �ألجنبية. ,هذ% �لُحّجة �لو�هية �لتي ال َتثبت للنظر ,ال 

للتمحيص قد جّر= علينا شر�ً كبير�ً.
,�ألكثر  سبيًال  �ألقو{  هي  فكانت  �ألهلية   A��لمد� 	ّما 
في  Nخل  للحكومة  ما   ،Aلنا� من   Nحا? يملكها   Cكا,  ،ً�Nعد
�تها ,ال في �ختيا� معّلميها ,	ساتذتها. �N� ضع مناهجها ,ال في,
,كانت تحر� على تلقين �لطّال� �لعلو{ �إلسالمية ,تعويدهم 
على 	b�N �لو�جبا= ,�لبعد عن �لمحّرما=، ,لكنها كانت تسلك في 
�لتربية ,في 	ساليب �لتد�يس 	سو	 �لسبل؛ تقّدَمت �لدنيا ,��تقى 
�لتعليم فيها ,هي في مكانها، ال تشعر بهذ� �لتقد{ ,ال تحّس هذ� 
 Cفيها، ,كا `��ال�تقاb. ,كانت �لشّد` ,�لقسو` هي �لطريقة �لمختا
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�لَفَلق (�لتي تسّميها �لعاّمة �لفلقة 	, �لفلكة) ,عصا �لخيز��C هما 
.Nتربية �أل,ال Cعنو�

,�لخجة  >�لُخَجة<.  	Nناها  �جا=: N  A��لمد� هذ%  ,كانت 
 ,	 ��مر	` تعّلم في بيتها، يأتوC �ليها باألطفا� لتحّفظهم قصا� �لسو
تلّقنهم حر,F �لهجاb، ,تكوC غالبًا 	ّمية 	, شبه 	ّمية، شّمت ��ئحة 
�لعلم ,مشت في طريقه خطو` ,�حد`. ,�بما ُ,جَد= >�لخجة< على 
لك قليل. فقد كاC عندنا في حّي , ،z��Nمن �لمعرفة ,�إل bشي
�لصالحية في Nمشق خجة عندها شبه مد�سة 	,لية، فيها 	كثر من 
مئة ,عشرين تلميذ�ً مقسومين �لى ثال� شعب، يقعد,C على مثل 

مقاعد �لمد�سة ,يد�سوC مثل ما يد�سه تالميذ �لمد�سة.
�قى من �لخجة >�لُكّتا�<. ,لي تجِربة فيه كتبت عنها كثير�ً 	,
من �لمقاال=، ,لكني نسيت 	 C	N,عها هذ% �لذكريا=(١). 	Nخلني 
	ني  	حسب  ما  ,	نا طفل  �أل,لى  �لحر�   Cعال� ُقَبيل  �ليه   Mجد
جا,r= �لخامسة �ّال قليًال، فلبثت في هذ� �لُكّتا� من بعد صال` 
�لظهر �لى 	C كاC �النصر�F بعد �لعصر، ساعتاC 	, ثال� ساعا= 
	حسست  تذّكرتها  ,كّلما  سنة،   Cسبعو, ثال�   Cآل� عليها  مّر 
 bلشقا�, منها  �لذN Mخل علّي  فيها ,�أللم  �لذM 	صابني  �لرعب 
 Mمبلغ �لعذ�� �لذ Cيكو ��لذM �ستهللت به حياتي �لعلمية. فما
 ��r	 ته في قلبي، ,ال�مّر عليه 	كثر من سبعين سنة ,ال تز�� مر�

كّلما كرته كأنني 	��% 	مامي؟!
______________________

(١) من شاb فليقر	 مقالة >في �لُكّتا�< �لمنشو�` في كتا� >من حديث 
�لنفس< (مجاهد).
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لك مد��A �بتد�ئية منظَّمة، عرفتها تلميذ�ً ثم عّلمت  Iفو,
�لسفرجالني.  عيد  �لشيخ  مد�سة  ,	شهرها  ,	قدمها  	كثرها.  في 
,لي عنه كتابا= كثير`، ,يو{ ما= كنت 	حترF �لصحافة ,كنت 
محّر��ً في �لجريد` �لكبرo في Nمشق، فكتبت عنه، فقا� لي 	حد 

�إلخو�C: 	تشغل 	عمد` �لجريد` في �لكتابة عن شيخ ُكّتا�؟
,لم يدِ� 	C شيخ �لُكّتا� هذ� كاC من 	ساطين �لنهضة في 
,�لعلم  ,�لكفر   Cإليما� معركة  في  مجهوًال  جنديًا   Cكا Nمشق. 
سجّالته  في  فاجتمع   ،Nأل,ال� يعّلم  سنة  سبعين  لبث  ,�لجهل، 
�سم �لتلميذ ,	بيه من قبله ,جّد% من قبلهما ,,�لد جد%! ,كانت 
مد�سته 	,ًال عند با� �لفرV(١)، 	حد 	بو�� Nمشق �لسبعة، ,كّلها 
باIٍ �لى �آلC �ّال با� �لنصر �لذM كاC في �	A سوI �لحميدية. 
ثم �نتقلت �لى �لمد�سة �لَجْقَمقّية، ,هي من 	جمل �ألبنية �ألثرية 
 Fأل,قا� ُ̀ ��r, نقها,�في �لشا{، جّدNَتها ,	صلَحتها ,	عاNتها �لى 
�لسيا�  منها  ليعجب  خالية  ترَكتها  ,لكنها   ،��آلثا �Nئر`   Fبإشر�
,يز,�ها �لز�ئر,C. ثم �نتقلت �لى �لمد�سة �لجوهرية. ,قد عّلمت 

في هذ% �لمد��A كّلها.
,من �لمد��A �البتد�ئية >�ألمينية< �لتي كاC مديرها ,صاحبها 
�لشيخ شريف �لخطيب، ,هو �بن خالتي. ,قد كنت عند% تلميذ�ً، 
كرها في  N�ثم صر= عند% معّلمًا. ,�لمد�سة �لريحانية �لتي ,
كتا� 	ستانا كرN علي �حمه �هللا >�لمعاصر,C<، فند� مجمع 

______________________
�لخا�جي ,با� على   ��لسو باباC: با� على  �لمناخلية، ,هما  (١) في 

.Cلد�خلي، ,هما باقيا�
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�للغة �لعربية 	حد �لناA لإلشر�F على طبعه ,تصحيحه، فوضع 
لك َسْبق قلم من كرN علي ,�نها  C� يل �لصفحة حاشية تقو�في 

قرية �لريحانية �لتي هي في جنوبي �لشا{ قر� �لقد{.
هذ� �لرجل �لذM ,ّكلو% تصحيح �لكتا� كاC يرفع �لصو�� 
,�لمد�سة  هو!  توّهمه   Mلذ� �لخطأ  ,يضع  علي   Nكر 	ثبته   Mلذ�
 ��N لكبير �لموصل �لى� ���لريحانية قديمة، 	rُيَلت لّما �فتتح �لشا
	سعد باشا �لعظم. ,قد عرفتها ,	نا صغير، ,كاC �لقّيم عليها �لرجل 
�لخطيب   ،`��لد �لجليل  عبد  �لشيخ   ،�Nلنو�� صاحب  �لعجيب 
�لطلق �للساC، �لحاضر �لدمعة متى شاb، �لذM يبكي في خطبته 
,يستبكي �لناA عندما يريد، كأC في عينيه صنبو��ً يفتحه فيقطر 
�لدمع منه! 	ّما قرية �لريحانية فليست جنوبي �لشا{ كما قا� هذ� 
�لمصّحح �لعّالمة، بل هي في شماليها قر� N,ما �لتي 	مضيت 

سنين من عمرM قاضيًا فيها(١).
,لست �آلC في مجا� �لكال{ على مد��A �لشا{ ,�جالها، 
,�نما تكلمت عنها صلة للحلقتين �لسابقتين ألبّين موقف �لمشايخ 
,عملو�  ما جاهد,�  ,مبلغ  عليها،  	نكر,%  ,ما  منها  �لدين  ,	هل 

على �صالحها.
*   *   *

,كانت عندنا ثال� ثانويا= 	هلية كبير` ��سا�ها 	, مدير,ها 
كلهم من �لمشايخ: �لكاملية، ,كانت ُتدعى حينًا �لمد�سة �لعثمانية، 

______________________
هذ%  من   ١٥٢ �لحلقة   �,	 في  �لتعليق  هذ�  على   z���الستد �نظر   (١)

�لذكريا= (مجاهد).
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في   `��لصد� له   Mلذ� �لرجل  ,مديرها  ,مؤّسسها  صاحبها   Cكا,
�لشا{ بين �لمرّبين ,بين �لسياسيين ,بين �لمصلحين، �لشيخ كامل 

�لقّصا� �لذM شا�z في ,ضع 	ساA �لتعليم في �لمملكة هنا.
�لكثير  مر  ,�لتي  مديرها،  	بي   Cكا �لتي  �لتجا�ية  ,�لثانوية 
 Cمن �لكال{ عنها. ,�لثانوية �لثالثة هي �لكّلية �لعلمية �لوطنية، ,كا
,لكن  �لطّب،  كّلية  في   �ألستا  Mلعائد� منيف   ��لدكتو مديرها 
�لطّبا�.  خير)  (محمد  �لخير  	بو  �لشيخ  هو  ,مؤّسسها  �ئيسها 
 bألغنيا�  bلوجها�  bلعلما� 	حد  �لقّوتلي،  ��شد  �لشيخ  َخَلفه  ثم 

.bلصلحا�
,	شهرها  	قدمها   Cفكا (�لحكومية)  �ألميرية   A��لمد� 	ما 
�لتي تقابل  �لظاهر عند قبر% في مد�سته �ألثرية،  مد�سة �لملك 
�لعاNلية �لكبرo �لتي فيها مجمع �للغة �لعربية. ثم كاC في Nمشق 
بعد �لحر� �أل,لى خمس مد��A �بتد�ئية (,كانت �لمد�سة ُتدعى 
>�ألنموV<)، ,هي 	نموV �لملك �لظاهر، ,	نموV �لبحصة، 

,	نموV �لمرجة، ,	نموV �لميد�C، ,	نموV �لمهاجرين.
,كاC عندنا مد��A 	,لية 	شهرها مد�سة �لحّبا� في 	Nنى 
�لَقْيمرّية، ,كانت قديمًا للشيخ محمد �لمبا�z ,�لد شيخنا �لشيخ 
علي.   Nكر محمد  	ستانا  فيها  تعّلم  ِمّمن   Cكا,  ،�Nلقا� عبد 

,�لمد�سة �لريحانية ,�لمد�سة �لسباهية.
 A�,كاC شيخ �لمعلمين �ألستا سعيد مر�r, ،Nميله في مد�
�لرحمن  عبد   ,�ألستا �لخاني،  �لدين  محيي  �لشيخ  �لبنا= 
 A��لمد� هذ%  في   A�يدّ  Cكا, عيد).  �لشيخ  (�بن  �لسفرجالني 
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�البتد�ئية كثير من �ألساتذ� �ألعال�، كشيخنا �لشيخ محمد بهجة 
�لبيطا- )�لشيخ �لدكتو- -فيق �لسباعي )شيخنا �لشيخ حامد �لتقي، 
)=خر)3 -بما -جعت 8لى �لحديث عنهم. )كا3 يدّ-0 فيها من 
�لز-كلي  )سليم  �ألفغاني  )سعيد  �لعطا-  Bنو-  8خو�ننا   Cلشبا�

)جميل سلطاD( 3كي �لمحاسني )Bمجد �لطر�بلسي )Bمثالهم.
)كل )�حد ِمّمن HكرG في صد-J عنه HكرياB( GنباF لو 
كتبتها لجاGF في صفحاG كثير�، )لكا3 منها تا-يخ للمعّلمين 

في �لشا�.
)كانت هذS �لمد�-0 تديرها Bياَ� �ألتر�P مديرية �لمعا-O في 
 Tَ= Pهب �ألتر�H شهر مدير لها هو هاشم بك. ثم لّماB( ،لوالية�
Bمُرها 8لى )Dير �لمعا-O �سمًا )�لمستشا- (�لفرنسي) فعًال. )كا3 
-كنا )�D-� �لمعا-O �ألستاH شفيق جبرJ )�ألستاH مصطفى تمر، 
)كاB 3مر �لمحاسبة لألستاH مصطفى �لقّباني، )كا3 -ئيس �لديو�3 
 O-لمعا� �-�D( T3 -جاB هو عبد �لنبي �لقلعي. )قد سبق �لكال�
 (B B-بعة  �لمستشا-  )عند  -جًال،  عشر  Bحد   3(D(يجا ال  كلهم 
خمسة: -ئيس `يو�نه ()ال HB T�DBكر �سمه )هو 8سبر Dمباكو0)، 
أل3   ،b-لنصا� من  )كلهم  �لسبع.  ميشيل   Sعند �لترجما3  )كا3 
 �(d8ليهم، )38 جا 8ّال  8ّال بهم )ال يطمئّنو3  �لفرنسيين ال يثقو3 

بمسلمين فإنما يجيئو3 بمثل جميل �أللشي )بهيج �لخطيب.
عنبر<  >مكتب  هي  للبنين  )�حد�  ثانوية   O-للمعا )كانت 
)Bخرb للبناG في طريق �لصالحية، عند قبر َعْرنو0. يلحق بكل 
منهما `�- للمعّلمين، يشا-كنا طالبها في سائر �لد-)0 )ينفر`)3 
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عّنا في ماNَّتي �لتربية ,	صو� �لتد�يس، ,�بما تلّقو� معلوما= في 
�لصناعا=.

*   *   *
قلت لكم �C للمد��A �ألهلية معايب، ,لكنها لها في مقابل 
هذ% �لمعايب مز�يا، من 	برrها �لعناية بالعلو{ �إلسالمية من �لتوحيد 
 C�, .لتجويد ,�لتفسير ,�لفقه ,�ألصو� ,�لحديث ,�لمصطلح�,
على  حرصهم  من  	كثَر  �لمعلوما=   ��ستظها على  �لحر�   Cكا

�فهامها، ,كانو� يلّقنوC �لتالميذ 	حيانًا ما ال تّتسع له مد��كهم.
�لعلو{  �لفرنسيوC كاC 	,� ما صنعو% 	C جمعو�   bفلما جا
�لديانة، ثم جعلو�   A�N %حد سّمو�, A�N إلسالمية كلها في�
عنو�نه �لتربية �لدينية (في مقابل �لتربية �لرياضية للجسم، ,�لتربية 
 bشي ,�لتربية  هذ�،  ,�لرسم).   bلغنا�, �لموسيقى   M	 �لفّنية، 
من  ُبّد  ,ال  �آلخر  عن  ُيغني  ال  	حدهما   Cكا  C�, �لتعليم،  غير 

جمعهما.
,جعلو� لذلك كّله ساعة ,�حد` في �ألسبو�، 	M 	نهم 	عطو% 
مثل �لذM ُيعطى للرسم ,للموسيقى ,للرياضة! فما �لذM يمكن 
 ��لعلو{ كلها؟ ,لما �لتلميذ في ساعة ,�حد` من هذ%  يتلّقا%   C	
,�لجبر  �لحسا�  ,هي  بأقسامها،  للرياضيا=  مثلها  يجعلو�  لم 
,�لهندسة  �لفر�غية  ,�لهندسة  �لمسطحة  ,�لهندسة  ,�لمثّلثا= 
�لنسبية؟ 	, للطبيعيا= بعلومها: �لفيزياb بأنو�عها ,�لكيمياb بأقسامها 
,�لحيو�C ,�لنبا=؟ هذ� ما لبثنا 	كثر من 	�بعين سنة ,نحن نقوله 

لهم، فال يستجيب لنا 	حد ,ال يريد 	C يفهم عّنا 	حد.
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�M ال �عتر�p لنا عليه، �N� ثم �بتدعو� بدعة ظاهرها تنظيم
 Aبة �إلسال{ ,�ضعافه في نفو�بل ال شأC لنا به، ,لكن باطنها محا
�ألطفا�. هي 	C يتسّلم معّلٌم ,�حد �لصّف (	M �لفصل) كّله بد�,سه 
,�لرسم  ,�لطبيعيا=  ,�لرياضيا=  ,�لعربية  �لدين   A�فيدّ كّلها، 
�لمدّ�سين  بين   Cبتلّقيه. ,كا �لطّال�  ُيكّلف  ,�لموسيقى ,كل ما 
عن  �لبعيدين  باالسم  �لمسلمين  من   Aنا,  o��لنصا من   Aنا
�إلسال{ بالفعل ,بالعقيد` ,بالسلوz، ,هم شّر من غير �لمسلمين 
,	بعد عّنا منهم، فكانت �لنتيجة 	C ُيكلَّف تد�يس �لقر?C َمن ال 

.C?خر غير �لقر? A�N يؤمن به، فُيهِمله ,ينفق �لساعة في
,قد ,قع في 	,� �الحتال� 	C ُكلِّف معلم نصر�ني في بير,= 
بتد�يس �لسير` ,تا�يخ �لصحابة. ,كاC مفتي بير,= (�C صّح ما 
كر) �لشيخ مصطفى نجا �حمة �هللا عليه، فذهب �لى �لمفوضية 	
,طلب مقابلة �لمفوp �لسامي، فلما Nخل عليه �ّحب به ,سأ� 
�لترجماC عّما يريد% فقا� له: �C عندM شابًا مسلمًا مّطلعًا على 
Nيانتكم ,على تا�يخ كنيستكم ,ِسَير ِقّديسيكم، فأنا 	طلب منكم 
 bبنا	  A�ليدّ �لَكَنسية  �لمسيحية   A��لمد� في  معّلمًا  تجعلو%   C	

.o��لنصا
فعجب �لمفوp �لسامي ,سأ� �لترجماC: هل �لشيخ يجّد 	{ 
 :pفقا� له �لمفو .ً�Nلك جاهو يمز�؟ فقا� �لشيخ: �نني 	طلب 
كيف تريد 	C نسّلم 	بناb �لنصا�o �لى معّلم ال يؤمن بدينهم؟ فقا� 
 C	 Cجله؛ جئت ألسأ�: كيف ترضو	لمفتي: هذ� ما جئت من �
نسّلم 	بناbنا �لى معلم يعلمهم Nيننا ,ليس Nينه من Nيننا ,يكفر بما 

نؤمن به؟
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,كتبت  يومًا  عد=   �� عجيبة،   �	مو لك  عن  نشأ  ,قد 
	حفظ  مّما  �لكثير  �,يت   A��لمد� �لمعّلمين ,عن  كرياتي عن 
منها. من لك 	نه كاC عندنا في طرF حّي �لعقيبة مد�سة 	,لية 
فيها معّلماC فقط، ,هما شيخ ,خو�M (	M قسيس)، �� خرجا 
�لشعبي  �لحّي  لك  في   Iلسو� في  معًا  فمشيا  �لمد�سة  من 
�لشيخ  �لنكت.  عنهما  ,ِصيَغت   ��ألنظا �ليهما  توّجَهت  �لمسلم 
بجّبته ,عمامته ,�لخو�M بثوبه ,قلنسوته! ,كاC �لشيخ هو �لشيخ 
�لدين  جما�  �لشيخ  �لشا{  لعالم  �ألصغر  �أل�  �لقاسمي،  قاسم 
 Iفيقنا في �لتعليم ,في كلية �لحقو��لقاسمي، ,كاC �لخو�M ,�لد 

	فر�{ عين.
ثم �بتدعو� بدعة 	خرo كانت 	شّد علينا من �أل,لى ,	نكى 
�,A �لدين في �المتحاC. ,	كثر N نهم لم ُيدِخلو�	فينا منها، هي 
�لطال� �نما يدخلوC �لمد��سة للشهاN` ال للعلم ,يحرصوC على 
�لتعلم،  �لفائد` من  �لنجا� في �المتحاC 	كثر من حرصهم على 
يد�سونه   �,لما �لدين.   Aَ�N �لتالميذ  	همل   Cْ	 �لنتيجة  فكانت 
,�لعلم به ال ينفعهم ,�لجهل به ال يضّرهم، ألC غايتهم �لنجا� 

,�لشهاN`؟
,لقد سعينا سعيًا حثيثًا �Nئبًا في سنين متطا,لة متعاقبة حتى 
�ستطعنا 	C نجعل له ساعتين في �ألسبو� بد� �لساعة �لو�حد`، 

.Cكما كا Nُلِغيت هذ% �لساعة �لثانية ,عا	ثم 
,�لثالثة 	C �لفرنسيين 	ضعفو� �لعربية بأC قرنوها بالفرنسية، 
يبد	  سنين  سّت  �بَن  �لمد�سة  Nخوله  حين  من  �لتلميذ  ,جعلو� 
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بتعّلم >A B C< �لفرنسية مع >	 � =< �لعربية. ,�لجاحظ يقو�: 
 C�, .ختها	خَلت �حد�هما �لضيم على N	 حٌد لغتين �ّال	ما جمع 
كّنا ال نسلم للجاحظ ما قا� ,نعرF من �لناA من 	تقن 	لسنًا كثير` 

,لغا= متعدN`، ,كاC فيها كلها �لسابق �لمجّلي.
�لعربية.  بتعّلم  يبد	  حين  �لفرنسية  بتعّلم  �لولد  يبد	   �صا
لها  لغاتهم خططًا ,,ضعو�  لتعليم  �سمو�  Cلفرنسيو�, ,�إلنكليز 
	ساليب ,صنعو� لها مرّغبا= تستهوM �لتالميذ �لصغا�، لم نكن 
نملك يومئذ (	M قبل ستين سنة) مثلها، فكانت �لنتيجة 	C َقِوَيت 

�لفرنسية على حسا� �لعربية.
 C� .نذكر ما لهم كما نذكر ما عليهم C	 من �لحّق Cكا C�,
�لفرنسيين -�غم هذ�- كانو� يهتّموC باللغة �لعربية 	كثر من �هتما{ 
َمن جاb بعدهم، ,لقد قلت لكم �ننا كّنا نقر	 كتا� قو�عد �للغة 
�لعربية لحفني ناصف ,�خو�نه في �لصف �لسابع، 	M في �لسنة 
�أل,لى من �لد��سة �لمتوسطة، ,هذ� �لكتا� يحوM من �لقو�عد 
 �	كثر مّما يحويه شر� �بن عقيل، ,�نه يكفي �لكاتب ,�ألNيب �
 C�, .البتد�ئي� 	, معّلم  �لطالب  فيه، فضًال عن  ما  ,عا% ,حفظ 
�جتين من N جلها	 �لتلميذ من  يخسر   Cكا  bإلمال� في  كل غلطة 
�جا=، 	 M	C من يخطئ خمس خطيئا= بمو�قع �لهمز�= N عشر
 Cمن مثل ما نقر�% �آل M	) bباإلمال �,	مثالها من �لخطيئا= �لكبا
في  صفر�ً  	خذ  ,من  صفر�ً،  يأخذ   (bباN	 �نهم  ُيقا�  من  لبعض 
�المتحاC في ماNّ` من �لمو�Nّ لم ينفعه 	C يأخذ �لد�جة �لكاملة في 

�لمو�N �ألخرo كلها ,كاC مصير% �لرسو� حتمًا.
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,منعو� �لكال{ باللغة �لعربية في �لُفَسح �لقصير` بين ساعا= 
�لد�,r Aعمًا منهم 	نهم يقّو,ننا بذلك على تعّلم �للغة �ألجنبية. 
,تعّلم �للغة �ألجنبية من 	شّد ما Nخل به علينا �بليس. ,نحن ال ُننِكر 
 C	, ،فائد` هذ� �لتعّلم ,لكن ُننِكر �لمبالغة فيه ,شّد` �لحر� عليه
ُنضيع في سبيله لغتنا 	, مقّوما= حياتنا، ,	C نعطيه ُ�بع 	, ُخمس 

�لساعا= �ألسبوعية ,َنَد� �لباقية للعلو{ كّلها.
,�ستحدثو� قطعة من �لخشب 	, �لمعدC ُتسّمى >�لسينيا�< 
يريد  يحملها   Mلذ� �لتلميذ   Cفكا �لعالمة).  >�لسينيا�<  (,معنى 
�لتخّلص منها، كَمن يشترM فاكهة فيجد فيها عقربًا، فما� يصنع 
تلسعه  عنه حتى ال  ,يبعدها  منها  ,يتخّلص  �لفاكهة  ُيلقي   C	 �ّال 
�لعقر�؟ كاC حامل �لسينيا� يتجّو� بين �لتالميذ، فإ� سمع من 
يتكّلم �لعربية Nفع �لسينيا� �ليه، ,َمن حانت ساعة �لد�A ,هي 

.oمعه ناله بسبب لك 	
فكّنا -من 	جل لك- نتحامى 	C ننطق �لفرنسية. ُخّيل �لينا 
	C من �لوطنية 	ّال ننطقها ,	ّال نتعّلم �لحديث بها، فنشأ= كما نشأ 
� =N	C 	لقي 	 �غيرM، 	قر	 كتب �أل�N �لفرنسي فأفهمها، ثم �
 �جملتين 	, 	قو� كلمتين �نعقد لساني ,,قفت، كما ,قف حما

�لشيخ في �لعقبة.
,�لر�بعة 	نهم حا�بو� �لتا�يخ �إلسالمي، فكاC �لو�حد من 
�فاقنا لّما كّنا نتعّلم 	يا{ �لفرنسيين في 	,�ئل  Cبنائنا، بل لقد كا	
عهدهم باالنتد�� في �لمد��A، كاC �خو�ني يعرفوC من تا�يخ 
 Cفرنسا ,من كا zبعد% من ملو bمن جا, Cنابليو فرنسا ,تا�يخ 
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قبل �لثو�` من ملوكها ,من 	خبا� حكوماتها 	كثر مّما نعرF من 
تا�يخ 	جد�Nنا(١).

قر	=  ألنني  جهلهم  مثل  لك  	جهل  كنت  �نني  	ُقل  ,لم 
بنفسي من صغرM كتبًا من كتب �لتا�يخ، مر�= على صفحاتها 
كلها، ما فهمته منها �ستوعَبته �كرتي ,ما لم 	فهمه جز= به. فلم 
	ُكن بتا�يخ �إلسال{ بمثل جهل �لرفاC�, ،I كنت في �لعلم بتا�يخ 
فرنسا مثلهم. بل 	نا ال 	��r �لى �آلC 	عرF �لتا�يخ �لفرنسي من 
	,له �لى ?خر% ,	عرF �لثو�` �لفرنسية �لكبرo ,ما كاC فيها يومًا 

�جالها. �بعد يو{ ,	�,M �لكثير من 	خبا
*   *   *

هذ� ما صنعه �لفرنسيوC: 	ضعفو� �لعلو{ �إلسالمية، ,جا�,� 
باللغة �لفرنسية ,�rحمو� بها �للغة �لعربية، ,ضّيعو� �لتا�يخ �إلسالمي 

,,ضعو� مكانه تا�يخهم حتى نشأ 	,الNنا على جهل بتا�يخنا.
لنفوسنا  ,?لم  علينا  	شّد   Cكا لعّله  	مر  ,يقابلها  هذ% كلها، 
,على  �لطالبا=  نز� حجا�  على  �لعمل  هو  فينا،  عاقبة  ,	سو	 
 Nنز�� طويل ,جها Cلك ميد� Cعلى �الختال�. ,كا bتعويد �لنش
مرير، ,عمل �Nئم من �لمشايخ ,من ,��ئهم جمهو� �ألّمة �لمسلمة 
 C� في �لشا{، ,�لد�عين �لى هذ� �لمنكر ,�لعاملين عليه. ,سيأتي

شاb �هللا بعض خبر لك في �لحلقا= �لمقبال=.
*   *   *

______________________
(١) �نظر مقالة >	بنا�نا ,تا�يخنا< في �لجزb �لثاني من كتا� >مقاال= في 

كلما=< (مجاهد).
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-١٥١-
Iلتعليم ,�ألخال� Nفسا�
على �لطريقة �لفرنسية

 ،Cبو��لسو في  �لطالب  �كلي، r �فيق  من  �سالة  جاbتني 
يقوC �نه قر	 في �لحلقا= �ألخير` من كرياتي حملة قاسية على 
 Mمثا� هشا{ �ألتاسي ,شكر	يا، من ��جا� �لرعيل �أل,� في سو
�لقّوتلي ,فخرM �لبا�,MN ,سعد �هللا �لجابرM، ,لم يقر	 لي كلمة 
,�حد` على غيرهم ِمّمن عد� على �لعقائد فأفسدها، ,على �ألمو�� 

...pفغصبها، ,على �ألعر�
,جو�بي 	C من كر من �لزعماb كنت 	عمل معهم ,	مشي 
��bهم ,	ئتمر -	يا{ كنت 	قوN �لطال� من خمس ,خمسين سنة ,
(	M سنة ١٩٣١)- بأمرهم. ما كنت عدّ,هم ,ال 	نا بالكا�% لهم، 
ئين  ,لكّن لهم عيوبًا. ما �Nّعو� ألنفسهم ,ال �Nّعى 	حٌد 	نهم كانو� مبرَّ
كرياتي، 	�,M فيها  C,ّN	 نا	من �لعيو� معصومين من �لذنو�. ,
ما �	يت ,ما سمعت، 	كر عيوبهم كما 	كر محاسنهم، ال بغضًا 
لهم ,لكن نصحًا لغيرهم، ,كذلك يصنع من يكتب �لتا�يخ، ال 

يصو¤ قصيد` في �لمد�.
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 ،�كاC هؤالb كثو� 	بيض به بقع من �لزيت ,�لطين ,�أل,ضا
فأنا 	شير �ليها ,	�Nّ عليها لُتز�� فتعوN بيضاb نظيفة، 	, لئّال يصيب 
صاحب �لثو� �لنظيف بقع مثلها. ,�بما كاC في �لناA َمن ثوُبه 
معه  يفيد  فال  نظيفة،   bبيضا بقعة  فيه  ما  كله ,ضر ,rيت ,طين 
�إلشا�` �لى ,سخ ثوبه ,ال �لى بياC عيبه، ألC �لثو� كله 	,سا� 

,هو كله عيو�.
	عوN �لى حديثي. قلت �C �لفرنسيين كانو� 	شّد عناية بلغتنا 
,	حر� عليها مّمن جاb بعدهم. ,هذ� حّق، ,لكن ليس �لفضل 
لهم فيه ,�نما أل,لئك �لُغُير (جمع غيو�) على �لعربية �لذين كانو� 
�همالها،  عو�قب  ,يخّوفونهم  بها  �لعناية  �لى  �لفرنسيين   Cيدفعو
 Mلذ� C?فاعًا عنها ,حفاظًا على �لقرN, لك حبًا بها Cكانو� يصنعو,
�لمبا�z ,محمد   �Nلقا� �لجندM ,عبد  	مثا� سليم  بها. من  	ُنِز� 
�لبِز{ ,عبد �لغني �لباِجْقني، ,طبقة بعدهم من 	مثا� ياسين طربو¦ 

.Cُحصيهم �آل	ال  Cقر�	لهم , Cلباجقني، ,�خو�� I�rعبد �لر,
جامعة  في  �لعربية  	مر  تسّلم   Mلذ� �ألفغاني  سعيد  �فيقنا ,
Nمشق 	كثر من �بع قرC، فكاC له ,لمن معه عمل ظاهر في �لدفا� 
 C?لقر� ��سة N (لمسلم� �لطّال� (,فيهم غير  	لز{  �نه  عنها. حتى 
باعتبا� 	نه كتا� �لعربية ,هم يد�سوC �لعربية، ,	نه �لنص �ألّ,� 

�لذM ُيعتَمد فيها عليه ,ُيرَجع �ليه.
�لنّفا�  ��تب  منها   Cطبقة جديد` من تالميذ% كا =bثم جا
 ،z��لذM بلغ بالعلم بالعربية مرتبة ما نالها �ّال قليل، ,ماCr �لمبا
,عاصم �لبيطا�، ,من قبلهم عبد �لرحمن �لباني، ,معهم 	, من 
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بعدهم عبد �لرحمن �لباشا. هؤال� على �ختال� ��مانهم �تفا�� 
بهم  �هللا  �لذين حفظ  هم  -خو�نهم،  من  هؤال�  ��مثا.  �سنانهم، 

�لعربية في �لشا2.
�قد نسيت عامًال <خر هو �ألستا> كر: علي، ��لمجمع �لعلمي 
�لذL �ّسسه سنة ١٩٢٠ فكاD �با �لمجامع �لعربية كلها، �َمن كاD معه 
ِمن Oجا. �لمجمع: �لشيخ عبد �لقا:O �لمغربي ��ألستا> عّز �لدين 
�لتنوخي ��ألستا> عا�O �لنكدL، ��مثا. هؤال�. ثم َمن جا� بعدهم 
من �لَمْجمعّيين: شكرL فيصل �شاكر �لفّحا2 �عبد �لكريم �ليافي 

�عدناD �لخطيب.
��لعامل �لثالث �ساتذ_ �لمعهد �لطّبي (�L كّلية �لطّب) �لذين 
 aمد على  فعّربو�  ��لمجامع،  �لجامعا�  عنه  قعَد�  بما  قامو� 
�ألطبا�  �ألساتذ_  �لطّبية:  �لعلو2  مصطلحا�  جميع   Dقر نصف 
 dلخيا�  Lحمد� ،Dآل� �لعربية  �للغة  مجمع  Oئيس  حسني سبح 
�شوكة  خاطر  �مرشد  �لكو�كبي  �لدين   iلخاني �صال� �جميل 

�لشطي، ��مثا. هؤال� �لمجاهدين �ألفاضل.
�تمشي �ليو2 على �أللسنة كلما� صا�O ملكًا للناl جميعًا 
� من �للغة �لعاّمة، ��نا �عر� تاOيخ �لكثير منها �شهد�  �ُعدَّ
مولدq. فكلمة >عبقرية< من �ضع �لشيخ عبد �لقا:O �لمغربي ترجمة 
لكلمة >جيني< �لفرنسية، �كلمة >فيزيا�< �كلمة >برمائية< من �ضع 
�لتنوخي، �كلمة >عفوL< ترجمة للفظ �لفرنسي >سبونتانيه< من 
 .(Lتلقائي< بدًال من عفو< Dفي مصر يقولو�) Lضع سليم �لجند�
���ئل  في  ُ�ضعت  �>:�Oّجة<   >_Oسيا<�  Dللتلفو >هاتف<  �كلمة 
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 M	 �لشا{  �لتعريب  هذ�  �لى   Nلبال� 	سبق   Cكا, �لعربية.  �لنهضة 
سو�يا، ثم �لعر�I، ثم حمل �لعبb �ألكبر مجمُع �للغة �لعربية 

في �لقاهر`.
,كاC في مجمع Nمشق 	,�ئل �لعهد باالنتد�� �لفرنسي لجنة 
 z�كر 	C شيخنا �لمبا	, ،bئمة لتعريب �لمصطلحا= ,�ألسما�N
مّر= معه في �لد�A �حدo هذ% �لكلما= فلم نتنّبه لها، فقا�: 
�C هذ% �لكلمة كّلفت �لد,لة مئة لير`... يو{ كانت مئة �للير` ��تب 

.`��r, كيل,
يا سقى �هللا تلك �أليا{ ,يا ما 	طيب كر�ها، يو{ كّنا نر�جع 
في لساC �لعر� ,نحن في �لسنة �أل,لى من �لمرحلة �لمتوسطة، 
حسين،  ,طه  ,�لماrني   Nلعّقا�, كالر�فعي   ��لكبا مقاال=  ,نقر	 
فنأخذ عليهم كلمة ,ضعوها في غير موضعها 	, خالفو� فيها عن 
طريقها. سمعنا في شعر شوقي كلمة >حنايا< ففّتشنا �لمعاجم فلم 
نجد �ّال >	حناb< فأنكرناها عليه. ,	نكرنا على خير �لدين �لز�كلي 
ُيقا� سو�يا   C	 �لفصيح   Cلشهيد`< أل� >سو�يا  قوله  سنة ١٩٢٥ 
�لشهيد ال �لشهيد`، فعلنا لك بإ�شاN مشايخنا ,	ساتذتنا �لذين 
قّومو� 	لسنتنا ,	لزمونا حفظ �لشعر �لجاهلي ,�إلسالمي (�لذM ال 

.�ُيحَتّج باللغة �ّال به) ,�لرجوَ� �لى �لكتب �لكبا
	ال تعجبوC� C قلت لكم �ني كنت 	خطب ساعة ��تجاًال ,	نا 
 Cشاّ� فال يزلق لساني ,ال يز�ّ بكلمة ,ال ?تي بلحن، فصر= �آل
بعد هذ� �لعمر كله يسبق لساني 	حيانًا �لى �لخطأ، فإ� سمعته عند 

�عته تحّسر= على نفسي ,,��يت خجًال ,جهي.�
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�لى  ال  ,	مثالهم،   bلهؤال �لعربية  حفظ  في  �لفضل   Cكا
�لفرنسيين.

*   *   *

	ما �لجانب �آلَخر من �لمصيبة (�لذM ,قفت في ?خر �لحلقة 
�لماضية عند%) فهو نز� حجا� �لبنا=، ,�لسعي �لد�ئب الختال� 
 A��لشّباC بالشاّبا=، حتى ُكشفت �لعو��= ,صا� بعض �لمد�
�لرياضي،  �لرقص  (ال  �لرقص   �,صا ,�لملهيا=،  كالمر�قص 
تعّلمه  ُتجَبر على   =���لمقّر  Nّلمو�� �لعاMN) ماNّ` من  �لرقص  بل 

�لطالبا=!
�M ,�هللا �لعظيم، ما 	قو� �ّال ما ,قع، ال 	سير ,��b خيالي 
,ال 	فترM على �لناA �لكذ�. ,لم نصل �لى هذ� في يو{ ,�حد، 
بل كانت ُخّطة مرسومة؛ كانت فصًال من كتا� محا�بة �إلسال{.

لقد حاقت باإلسال{ مصائب ,حّلت به نكبا=: �لرNّ` �لتي 
كانت بعد �نتقا� �لرسو� عليه �لصال` ,�لسال{ �لى �لرفيق �ألعلى، 
حيث �جع 	كثر �لعر� عن �الّتبا� �لكامل لإلسال{، فمنهم من تبع 
متنّبئًا كّذ�بًا ,ترz �لدين �لحّق، ,منهم من 	�� N	C يهد{ �كنًا من 
�أل�كاC �لتي يقو{ عليها بنياC �إلسال{ فيمنع �لزكا`. ,ظّن بعض 
 oقو	 �هللا  بحمد   Nعا �إلسال{  ,لكن  �نتهى،  	نه  �إلسال{  خصو{ 

.Cمّما كا
ثم جاb= سلسلة طويلة من �لمصائب �لتي تعرفونها، ,ما 
�لفتن  بها:  �ليها ألّكركم  	شير  ,لكن  لبيانها  �لفصل  	نشأ= هذ� 



٣٥٠

�لمتنّكر بلباA �إلسال{.   MNليهو� 	ثا�ها �بن سبأ،  �لتي  �لد�خلية 
ثم �لحر,� �لصليبية، ,هجما= �لمغو� ,�لتتر، ,ما تعرفوC من 
	مثا� لك، ,	مثالُه كثير. ,لكن �إلسال{ كاC ينتفض فُيلقي عنه ما 

علق، ,يشفى مّما 	صابه، ,يعوN قويًا محفوظًا بحفظ �هللا.
	ّما �لحر� �لتي تو�جه �إلسال{ �آلC فهي 	شّد ,	نكى من كل 
ما كاC؛ �نها عقو� كبير` جد�ً، شرير` جد�ً، تمّدها ُقوo قوية جد�ً 
ر لحر� �إلسال{ على ُخطَط  ,	مو�� كثير` جد�ً، كّل لك مسخَّ

.Cكثرهم غافلو	 Cُمحَكمة، ,�لمسلمو
يجّد 	عد��هم ,يهزلوC، ,يسهر خصومهم ,يناموC. 	,لئك 
يحا�بونهم صفًا ,�حد�ً، ,�لمسلموC قد فّرقت بينهم خالفا= في 

�لر	M ,مطامع في �لدنيا.
ال   �صغا 	بو��  حولهما  كبيَرين  باَبين  من  علينا   Cيدخلو
,با�  �لشبها=  با�  فهما   Cلكبير��  Cلبابا� 	ّما  عدNها،  ُيحصى 
�لشهو�=. 	ّما �لشبها= فهي كالمرp �لذM يقتل َمن يصيبه، ,لكّن 
سريانه بطيb ,عد,�% ضعيفة. فما كّل شاّ� ,ال شاّبة �� 	ُلقَيت 

َبه في عقيدته يقبلها �	سًا ,يعتنقها. عليه �لشُّ
	سر�  ,لكنه  يقتل،  ,قد ال   pُيمِر  b�N فهي  �لشهو�=  	ّما 
,�لشاّبة  �لشاّ�  نفس  من   FNيصا  � عد,o؛   oقو	, سَريانًا 
غريز` غرrها �هللا ,غرسها لُتنتج طاقة ُتستعمل في �لخير، فتنشئ 
 bفيأتي هؤال 	بنائها،   Nألّمة ,تزيد عد� Mسر` ,ُتنتج نسًال ,تقّو	
نعطلها  طاقة  ُتثِمر.  ال  �لتي  �لعاجلة  لّلّذ`  �لشّر،  في  فيوّجهونها 
ه �لى عدّ,نا لند�فع بها عن بلدنا، فنحن  ,نهملها ,�Nفع 	ُ,جد ليوجَّ
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بعض.  �لى  بعضنا  يوّجهها   ,	  ،bهبا فنضيعها   bلهو�� في  نطلقها 
لك خصو{  Fخطر �ألبو��. عر	هذ� هو با� �لشهو�=، ,هو 

�إلسال{ فاستغّلو%، ,	,� هذ� �لطريق هو �الختال�.
بد	 �الختال� من �ياp �ألطفا�، ,لّما جاb= �إل�عة �نتقل 
 Cلصبيا� من   ��لصغا  Cيجمعو  �,�فصا �ألطفا�  بر�مج  �لى  منها 
سنين  خمس  لبنت   C� نقو�  ال  ,نحن  �لبنا=.  من  ,�لصغير�= 
عو�` يحر{ �لنظر �ليها كعو�` �لكبير` �لبالغة، ,لكن نقو� �C من 
يرo هذ% تذّكر% بتلك فتدفعه �لى محا,لة ��يتها. ثم �نه قد فسد 
�لزماC حتى صا� �لتعّدM على عفاF �ألطفا� ُمنَكر�ً فاشيًا ,مرضًا 
َنُعّد 	هلها هم 	هل �لمدنية  سا�يًا، ال عندنا، بل في �لبالN �لتي 

,�لحضا�` في 	,�ّبا ,	ميركا.
,تلك   Iلسحا�, �للو��   C�  Cيقولو �لحجا�   bعد�	  Cكا
�النحر�فا= �لجنسية سببها َحجب �لنساb، ,لو مّزقتم هذ� �لحجا� 
,كّنا -من  �لقويم.  �لطريق  �لى  منها ,�جعتم  لخلصتم  ,	لقيتمو% 
,خبرنا  عرفناهم  لّما  ثم  نصّدقهم،  نفوسنا-   bصفا ,من  غفلتنا 

خبرهم ظهر لنا 	C �لقائلين بهذ� 	كذ� من مسيلمة.
 bنسا فخبر,ني: هل   �لشذ, هذ�   ��لحجا� مصد  Cكا  Cْ�
	لمانيا ,بريطانيا محّجبا= �لحجا� �لشرعي؟ فكيف �C نرo هذ� 

�لشذ, منتشر�ً فيهم حتى سّنو� له قانونًا يجعله من �لمباحا=؟
ثم �C 	صو� �لعقائد ,بذ,� �لعا�N= ,مبا�N �لخير ,�لشّر �نما 
ُتغَرA في �لعقل �لباطن لإلنساC، من حيث ال يشعر في �لسنو�= 
,�لبنت  �لصبّي  عّوNنا   �فإ عمر%.  من  �أل,لى  �لسّت   ,	 �لخمس 
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�الختال� فيها، 	ال تستمر هذ% �لعاN` �لى �لسبع ,�لثماC، ثم تصير 
	مر�ً عاNيًا ينشأ عليه �لفتى ,تشّب �لفتا`، فيكبر�C ,هما عليه؟ ,هل 
با في  تنتقل �لبنت في يو{ معّين من شهر معّين، من �لطفولة �لى �لصِّ
لك �ليو{ حجبناها عن �لشبا�؟  bجا �ساعا= معد,�N=، حتى �
	{ هي تكبر شعر` شعر`، كعقر� �لساعة تر�% ثابتًا فإ� عد= �ليه 
بعد ساعتين ,جدته قد �نتقل من مكانه؟ فهو �C يمشي ,�C لم تَر 
مشيه. فإ� عّوNنا �ألطفا� على هذ� �الختال� فمتى نفصل بينهم؟

�لمد��A �ألّ,لية لمعّلما= بدًال من  �لتعليم في  ثم سلَّمو� 
�لمعّلمين. ,نحن ال نقو� �C تعليم �لمر	` 	,ال�Nً صغا��ً 	عما�هم 
�يعة C,N �لعاشر` محّر{ في �ته. ال، ليس محّرمًا في �ته، ,لكنه 
�لى �لحر�{ ,طريق �لى �لوقو� فيه في مقبل �أليا{، ,سّد �لذ��ئع 

من قو�عد �إلسال{.
,�لصغير ال يد�z جما� �لمر	` كما يد�كه �لكبير ,ال يحّس 
 `��C نظر �ليها بمثل ما يحّس به �لكبير، ,لكنه يختزC هذ% �لصو
 bكر نسافي �كرته فُيخرجها من مخزنها ,لو بعد عشرين سنة. 	نا 	
 C	 ستطيع	كثر من سبعين سنة، ,	نا �بن سّت سنين قبل 	عرفتهّن ,

	تصو� �آلC مالمح ,جوههن ,تكوين 	جساNهن!
�لتربية  	ثر هذ%  �لنساb يالrمه  تربيته  ثم �C من ُتشِرF على 
حياَته كّلها، يظهر في عاطفته ,في سلوكه ,في 	Nبه �� كا C	Nيبًا. 
,ال تبعد في ضر� �ألمثا�، فهاكم �إلما{ �بن حز{ يحّدثكم في 
كتابه �لعظيم �لذM 	ّلفه في �لحب >طوI �لحمامة< حديثًا مستفيضًا 

في �لموضو�.
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خلق �هللا �لرجا� ,�لنساb بعضهم من بعض، ,لكن ضر� 
بينهم بسو� له با� باطنه فيه �لرحمة ,ظاهر% من ِقَبله �لعذ��. فَمن 
طلب �لرحمة ,�لموNّ` ,�للّذ` ,�لسكوC ,�الطمئناN Cخل من �لبا�، 
,�لبا� هو �لز,�V. ,من تسّو� �لجد�� 	, نقب �لسقف 	, 	��N سرقة 
 Aلنا� b��Nr�, pكبه في �لدنيا �لقلق ,�لمر�متعة ليست له بحّق، 

,تأنيب �لضمير، ,كاC له في �آلخر` عذ�� �لسعير.
لألمو��   C	 كما  لصوصًا   pلألعر�  C� �لذM صنعنا%؟  فما 
لصو�  من  ضر�ً  ,	قّل  شر�ً  	خّف  �لما�  ,لصو�  لصوصًا، 
 Cئمًا حو� بناتنا، ,لكنهم ال يستطيعو�N Cهم يحومو, .pألعر��
	C يقتحمو� علينا بيوتنا �ّال �� صا� �ألمر فوضى، ,صا� >حاميها 

حر�ميها<، ,عاN �لناA كوحش �لغا�.
 :M	ستوحو� شياطينهم، فوصلو� �لى �لر�, �,� ر,� ,قدَّ ففكَّ
,هو 	C يدخلو� علينا من طريق �لمد��A. فكيف Nخلو� من طريق 

�لمد��A؟
�C لذلك قّصة طويلة �لذيو� عريضة �لحو�شي، 	عرفها كلها 
�,يها كلها، لذلك 	سرN �ليو{ �لعنا,ين 	 C	 Cستطيع �آل	لكن ال ,

,	عوN يومًا �لى �لمضامين.
بد�,� بإNخا� �لمد�سين من �لرجا� على �لبنا= بُحّجة فقد 
��=. ,كاC �لمدّ�سوC 	,ًال من 	مثا� �لشيخ محيي Nسا= �لقا��لمدّ
�لدين �لخاني ,�ألستا 	Nيب �لتقي �لبغد�MN ,�ألستا محمد علي 
�A فيها حينًا شيخنا �لشيخ بهجة �لبيطا� ,	نا. ّN مّمن, ،Vلسر��
ثم ُفتح �لبا� للشبا�، ,من �لشبا� ِقّلة هم 	صلح ,	تقى هللا من 
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�لشيو� �لكبا�، ,	كثر �لشبا� من �لَمستو�ين �لذين ال ُيعَرF عنهم 
�قبا� على �لمعصية ,ال تمّسك قوM في �لدين. ,منهم من هو فاسق 
ُيخفي فسوقه، ,منهم من يجاهر به ,ُيعِلنه ,يجد من �لناA من 

.Cيعجب بهذ% �لمجاهر` ,يصّفق لهذ� �إلعال
ثم �حتّجو� بالرياضة، فكشفو� من 	جلها �لعو��= ,�ستباحو� 

�لمحّرما=.
 Cيصنعو ،C,ثم �تخذ,� �لحفال= �لسنوية طريقًا �لى ما يريد
�A في ثانوية ّNُ	 عليه في غيرها. ,لّما كنت C,فيها ما ال يجر�
هب. 	 فلم  �لسنوية  �لحفلة  هذ%  �لى  Nُعيت   ١٩٤٩ سنة  �لبنا= 
,كانت �لطالبا= (,كلهن بالغا= كبير�=) يأتين �لمد�سة بالثو� 
�A �لشيخ بهجة. فلما N, سي�N لرسمي �لساتر، ,ُكّن يحتجبن في�
كاC يو{ �لحفلة -,قد جئت �لمد�سة لبعض �لمعامال=- �	يت 
�لطالبا= في �لثيا� �لعاNية، 	M �لتي ُيذَهب بها �لى �ألعر�A؛ 
	M 	نني �	يتهن متكّشفا= بأبهى rينة! فنصحت من سّلَمت علّي 

,�نصرفت عائد�ً.
 oحد� �لّي  	هد=  	يا{  عليها  ,مّر=  �لحفلة  �نقضت  فلما 
�لطالبا= ظرفًا كبير�ً فيه 	كثر من ثمانين صو�` ملّونة للبنا= 	ُخذ= 
	باهن ,ال  �لحفلة. ,�لذM صّو�ها �جل 	جنبي عنهن، ليس  في 
	خاهن. ثم �	يت هذ% �لصو�` في محّل هذ� �لمصّو� (,محّله على 

طريقي �لذM 	جتاr% كّل يو{) معر,ضة في ,�جهة �لمحل!
�لكشفية  نظا{  مثل  (,هو  �لمرشد�=  نظا{  �خترعو�  ثم 
ثم  ُقرN oمشق.  يذهبن في �حال= قصير` في   Cصر, (Nلأل,ال
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نظا{  ,هي  �لمصائب،  من  قبلها  ما  	نست  �لتي  �لمصيبة   =bجا
>�لُفُتّو`<، 	M �لباA �لطالبا= لباA �لجند ,تد�يبهن على حمل 

�لسال�.
�لِحجا�؟  برّبا=  نقاتل  حتى  �لرجا�   pنقر� ,هل  لما�؟ 
 Cلشبا� يتسّكعو�, ��` �لبيو= ,تربية �ألطفا�؟ لما�N� zلَمن ُتتر,
في �لطرقا= ,يزNحموC على 	بو�� �لسينما=، فند� �لشبا� لهذ� 

,نقاتل 	عد�bنا بالبنا=؟
 Nليهو�  C,تر 	ال   .C,جامد  C,متأّخر  Cجعيو� 	نتم  قالو�: 

كذلك يصنعوC؟ 	تكوC �لفتا` �ليهوNية 	شجع من �لعربية؟
,لو 	نهم قر�,� ما نقله �لدكتو� محمد علي �لبا� (جز�% �هللا 
في  ,�لشرطة  �لجيش  في  �لمجّند�=   bلنسا� عن  كتابه  في  خير�ً) 
	ميركا ,	,�ّبا لعّضو� �ألنامل ندمًا، ,بكو� بد� �لدمو� Nماb على 

.Nئّمتهم �ليهو	نهم جعلو� 	
تقو� �لعو�ّ{ (,في بعض ما يقولوC حكمة بالغة ,حق بّين)، 
يقولوC: >�لما� �لد�شر يعّلم �لناA �لسرقة<. لك ألC كّل نفس 
�لى  �لميل  �لما�  �لى  �لميل  من   oقو	, ,	كثر  �لما�،  �لى  تميل 
تعصمه  ال  من  (,منهم  بناتنا  سّلمناهم  �لذين   bهؤال, �لجما�. 
r,جة ,ال يرNعه Nين ,ال يمسكه خوF من �هللا ,�لد�� �آلخر`)، 
هؤالb تدفعهم غر�ئزهم �لى هذ� �لذM فعلو�، ,ال يز�لو�N Cئبين 
ليصلو� ألكثر مّما نالو�. فأين ُحّر�A هذ� �لجما� �لمعر,p؟ 	ين 
�آلباb ,�أل,لياb لهؤالb �لبنا=؟ لو جا�,� يسرقوC منهم 	مو�لهم 
لغضبو� ألمو�لهم ,هّبو� يد�فعوC عنها يستميتوC في سبيلها، فما 
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لهم ال  يغضبوC ألعر�ضهم ,ال يعملوC على حمايتها؟
*   *   *

لم يبَق في �لميد�C �ّال �لمشايخ. ,�لمشايخ لم يكونو� صفًا 
يقطع  يز�لوC مختلفين. ,هذ% حقيقة  قليلة، ,ال  	يامًا  �ّال  ,�حد�ً 
كُرها �لقلَب 	سفًا ,حزنًا. ليس �لمشايخ على قلب �جل ,�حد، 
من  �	سًا   C,آلخذ�, �لمذ�هب  ,	تبا�  ,�لسلفي  �لصوفي  منهم 
�لكتا� ,�لسّنة ,�إلخو�C �لمسلموC ,خصو{ �إلخو�C �لمسلمين، 

,	تبا� كل شيخ يتنّكر,C للشيخ �آلخر.
هؤالb هم �إلسالميوC �لعاملوC، هذ% حالهم، 	ّما �لمشايخ 
�لذين َينظر,C: كّل حاكم ما� يريد، فيفّتشوC له في �لكتب عّما 
لك Nينًا، ,	ما �لمشايخ �لموظفوC �لذين  Cيجعلو, %N��يؤّيد ما 	
 Cّال عليها ,ال يبالو� Cتبهم) فال يحرصو�,� M	) َهّمتهم ,ظائفهم	

�ّال بها، هؤالb ,	مثالهم ال 	تكّلم عنهم ,ال 	مل لي فيهم.
 Cفيتشاَكو  Cيجتمعو  Cلميد�� في   Cلباقو� �لمشايخ   Cكا
,يتباكوC ثم ال يجد,C (,	نا ,�حد منهم، ُيقا� عني كّل ما 	قوله 
 ,	 �لرئيس  فير�جعو�  	C يجمعو� صفوفهم  �ّال   C,عنهم) ال يجد
 ،Aللنا �لنصح   Cيعلنو, شيئًا.  �لمر�جعة  تنفعهم  فال  �لوrير، 
,يجهر,C بكلمة �لحّق من فوI �لمنابر، فيخرV �لناA من صال` 
�لجمعة فيتحّدثوC بما سمعو% ,ُيثُنوC على �لخطيب ,يدعوC له، 

ثم ينغمسوC في حمأ` �لحيا` فينسوC ما قاله ,ما سمعو�.
*   *   *
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-١٥٢-
�,A �لديانةN معركة

في �لمد��A في �لشا{

لقد نسيت �لكثير من كرياتي، ,لكن ليس كل ما تخّطيته قد 
نسيته. لقد كنت كالسائح في �أل�p، يرo عجائبها ,يز,� مدنها 
,يقف على ?ثا�ها ,يستمتع بجمالها، قد َخّط له خطًا يمشي في 
�حلته عليه، فيمّر على بلد فيقولوC له: لو تيامنت قليًال لر	يت ما 
�	o ما 	عجبه �غب في غير%،  �تحّب ��يته، فيميل �لى �ليمين. فإ
فتحّو� عن طريقه ,�تخذ له طريقًا ?خر، ,هذ� �آلخر عد� به �لى 

ثالث... كذلك صنعت في كتابة هذ% �لذكريا=.
نقلي قاضيًا  نهايا=. تكّلمت عن  تركتها بال  بد�يا=  بد	= 
�ية، �Nحدثت في معامالتها �إل	مشق ,,صفت ما N لى محكمة�
ثم تركتها ,شرعت 	تكّلم عن �لمؤتمر �لذM حضرته، ,هو مؤتمر 
�لقدA سنة ١٩٥٣، ثم فتحت سير` �حلة �لمشرI �لتي مشينا فيها 
�لى �لهند ,سنغافو�` ,?خر 	ند,نيسيا، فلم 	َكد 	صل �لى كر�تشي 
فتكلمت عن   ،bلجال�  oكربالحديث عنها حتى حّلت  ,	شر� 

.Cنَتِه منه �لى �آل	لم  Mما جّر% هذ� �لكال{ �لذ, bلجال�
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 :C ,كاC قد ,قع لي خال� لك 	حد�� كثير` تستحّق 	C ُتد,َّ
منها ,ضع مشر,� قانوC �ألحو�� �لشخصية (,هو 	,� قانوC في 
�لبالN �لعربية كلها شامل ألحكامها جامع لمسائلها)، ,سفرتي من 
	جله �لى مصر ,�قامتي فيها، ,عوNتي خال� هذ% �لسنة �لى Nمشق 

,خوضي معركة �النتخا� فيها.
 Fشهر�ً طويلًة �إلشر�	في تلك �لسنة من �ستالمي  Cما كا,
على تحرير مجّلة >�لرسالة<، ,ما كاC من �لمعا�z فيها، كمعركة 
�لتي  قطب،  ,سيد  شاكر   Nمحمو,  Cلعريا� بين   Nلعّقا�, �لر�فعي 
ثم  منه.  �هللا عليه ,	صبت  فأصابني من سيد �حمة  فيها  شا�كت 
 %معركة >�لقصص في �لقر?C< �لتي 	ثرتها على خلف �هللا ,	ستا

�لشيخ 	مين �لخولي، �لذM ,قفت معه من 	جلها 	ما{ �لمحكمة.
�ليها فأصل ما قطعت   Nعو	 C	 Mنو	كثير`،  oخر	 �,	مو

منها، ,	سأ� �هللا 	C ُيعينني على لك.
 >C,على طبع كتا� >�لمعاصر Fللمشر Fتعليق ?خر هو �نصا,
ألستانا كرN علي ,�عتذ�� له. فلقد خّطأته لّما قا� �C �لريحانية 
جنوبي Nمشق ,	ّكد= �لقو� �نها في شماليها عند N,ما، فخّبرني 
,لدM ,صهرV,r M بنتي، rياN �لطبا�، 	نهما �ثنتاC: مز�عة في 
�لجنو� ُتسّمى >حو¦ �لريحانية< (,�لحو¦ عندنا هو �لمز�عة 

	, �لعزبة)، ,قرية صغير` كما قلت 	نا في �لشما�.
.>Fهد�	بال  �Nبـ>�لتعا `��,لذلك تنتهي �لمبا

*   *   *
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 C	 �لَحَنفية  عند  �لقاعد`   :A��لمد� موضو�  �لى   `Nعو
 C	 عليه ,جب   pُتفَر لم  نافلة  في  فمن شر�  ُملِز{<؛  >�لشر,� 
عليه  نشأ=  حنفي،  �ألصل  في  مذهبي  ,	نا  بها.  لشر,عه  ُيتِّمها 
,تفّقهت فيه، ,لكن ال 	لتز{ به �آلC �لتز�مًا كامًال بل 	تبع �لدليل 

�ألقوo من �لكتا� ,�لسّنة حين 	توّثق من قّو` �لدليل.
لذلك 	كمل �لحديث عن �لمد��A �لحكومية.

غير  ,�تجَهت   `Nلجا� غير  على   A��لمد� هذ%  مشت  لقد 
,	هل  ,�لمشايخ  �ليه،  نتجه   C	 Nيُننا  علينا  يوجب   Mلذ� �التجا% 
�لدين �NئبوC على �نكا� منَكرها ,محا,لة �صالحها. حتى �C منهم 
 Nأل,ال� Vمن يئس منها يومًا من �أليا{ فدعا �لى مقاطعتها ,�خر�
منها، ,فتح مد��A لهم تنّشئهم على ما يريد% �لشعُب �لذM ينفق 
��ُّ هذ� �لشعب �لذM يريد مّنا 	C نتبع Nينه , ،A�على هذ% �لمد�

�لحّق �لذM ننجو به من �لعذ�� يو{ �لقيامة.
لك سنة ١٣٤٣هـ، من 	كثر من ستين عامًا، لّما قا{  Cكا,
�لشيخ علي �لدقر ,�لشيخ هاشم �لخطيب بما Nُعي >نهضة �لمشايخ< 
 A��لتي سبق �لكال{ عنها. خرV يومئذ مئا= من �أل,الN من مد�
�لحكومة، ,�فتتح �لشيخاC مد�سة �بتد�ئية في �لريحانية، ثم نقالها 
�لى مكاC �لمد�سة �لتجا�ية �لتي كاC 	بي مديرها ,لكنهما جعالها 

مد�سة �بتد�ئية.
للشيخ  �لتجا�ية  فبقَيت  �النقسا{  عّلة  �لشيَخين  �َكت N	 ثم 
,تسندها،  ُتِمّدها  �لتي  ,�لتعليم<  �لتهذيب  >جمعية  ,	نشأ  هاشم 
 >bألبنا� `Nسة >سعا�,بقَيت >�لجمعية �لغّر�b< للشيخ علي ,�فتتح مد
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�لتابعة لها. ,كانت هذ% �لمد�سة في �لمد�سة �ألثرية (�لسميساطية) 
.Mعند �لبا� �لشمالي للجامع �ألمو

 A�,لكن لم تتّم مقاطعة �لمد��A �لحكومية ,لم تكِف �لمد�
�لرسمية.   A��لمد� �لى  مضطّرين  	,الNنا   Nعا, 	نشآها،  �لتي 
�لتي -نحن  �ألّمة   A��لى مد��سنا، مد� �لو�قع  ,�نما عاN,� في 
�لمسلمين- جمهوُ�ها ,منا �لكثر` �لكاثر` من 	فر�Nها ,نفقُتها من 

جيوبنا.
,�ستمّر= �لمعركة مستتر` غالبًا ,ظاهر` حينًا بيننا ,بين من 
�لتي نريدها،  �لمد��A ,يوّجهها غير �لوجهة  يمسك بزما{ هذ% 
,�نحصر �لخالF في �ثنتين: مسألة �لد�,A �لدينية ,مسألة حجا� 

�لطالبا=.
,ُ,ّفقنا حينًا؛ فزيد= علو{ �لدين ساعة 	خرo في �ألسبو� 
فصا�تا ساعتين ,	Nُخلت في �المتحاC، ,لكن �لخصو{ ما نامو� 
,ال سكنو�، ,ظّلو� يعملوC في �لخفاb ,نحن نر�جع �لُحّكا{ ,نكتب 
في �لصحف ,نخطب في �لمساجد. ,قد ,جد= بين 	,��قي كلمة 
 مّما كاC ُينَشر في �لصحف نشرُتها في جريد` >�أليا{< عند �ألستا
نصو� بابيل، ,لكنني لم 	حتفظ بالجريد` كاملة بل بكلمتي ,حدها 

مقصوصًة فلم 	عرF تا�يخ كتابتها.
 Cلقر� هذ�  من  �لخمسينيا=  	,�ئل  في  ُنشر=  	نها   �,	قّد
�لميالMN. 	عيُد نشَر بعضها هنا لتكوC مثاًال لِما كّنا نكتب ,Nليًال 
ثائر�ً  تا�` غضباC متحّمسًا  فأكتب  	لّوC �ألساليب،  عليه. ,كنت 
 ��مثير�ً، ?مل 	C 	,قظ هذ� �لشعب �لنائم حتى يد� �لمنا{ ,يسا



٣٦١

�لى �لقيا{. ,	كتب تا�` هاNئًا 	حا,� 	C 	جا�N بالتي هي 	حسن، 
 C	 ,	 �,	 C	Nلي بالُحّجة ,حدها من غير 	C 	,قد من حولها �لنا

.�	طير �لشر�
 ،>A��لمد� في  �لديانة   A,�N< �لكلمة  هذ%   Cعنو�  Cكا

,	,لها:
�` ال تفكر �rلو� C	 بّين فيه Mلذ� F�قر	= تصريح ,rير �لمعا

في تخفيض عدN ساعا= �لديانة، بل تبحث rياN` عدNها.
,	نا 	شكر �أل� �لوrير �لدكتو� عبد �لوها� حومد، ,لم 	ُكن 
	نتظر منه �ّال هذ�، لذلك ترNNّ= في تصديق ما نقله �لناA عنه 
 Cلطّال� من �المتحا� b, �عفا	نه يريد نقص هذ% �لساعا= 	من 

في علو{ �لدين.
�لى   `��rلو� �لشكر بل ألنّبه   Nلكلمة لمجّر� ,ما كتبت هذ% 
	مر ما 	حسبها �ّال متنّبهة له عا�فة به، ,لكنها تتغافل عنه. ليس 
عندنا شيb �سمه علم �لديانة ,ال يعرفه علماb �لمسلمين، ,ليس 
في مكتبتنا كتب في هذ� �لعلم. �نما �لذM عندنا: علم �لفقه، ,علم 
	صو� �لفقه، ,علم �لتوحيد، ,علم �لتجويد، ,علم �لحديث، 
 Fٌال?, Fٌُلِّفت فيها ?ال	لك من �لعلو{ �لتي ,علم �لتفسير، ,	شبا% 

.bمن �لعلما Fمن �لكتب ,ظهر فيها ?ال
تجمعها كلها كلمة >�لدين< كما تجمع كلمة >�لرياضيا=< في 
�لمد��A بين �لحسا� ,�لهندسة بأنو�عها �لجبر ,�لمثّلثا=، ,كما 
تجمع كلمة >�لطبيعيا=< بين �لفيزياb ,�لكيمياb ,�لتا�يخ �لطبيعي 
 zعطينا	لرياضيا= � A�,علم �لنبا= ,علم �لحيو�C. ,لو قلنا لمدّ
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ساعة في �ألسبو� 	, ساعتين لتد�يس هذ% �لماNّ` لُصعق من Nهشته 
�A فيهما �لحسا� 	{ �لهندسة ّN	 صنع بساعتين؟ هل	 �,قا�: ,ما
	{ �لجبر، 	{ ما�؟ ,كّل علم من هذ% �لعلو{ يحتاV �لى 	كثر منها؟ 
فكيف نطالب مدّ�A �لدين 	C يوسع ساعتين لهذ% �لعلو{ كلها؟

�لمقابلة، ألنهم  هذ%  من  >�لتقدميين<  من  كثير  ,سيضحك 
تعّو �,N	C ير,� �لدين �Nئمًا في �لمرتبة �لثانية، ,ألنهم ُ�ّبو� على 
�حتر�{ هذ% �لعلو{ ,تقديمها. ,لكن هل هذ% هو �لو�قع، 	{ 	نهم 

هم �لمخطئوC؟
�لصحيح 	نهم هم �لمخطئوC. ,	يسر Nليل على خطئهم 	نهم 
يحكموC على �لدين من غير معرفة به 	, �ّطال� عليه. ,لو حّللَت 
ما في نفوA هؤالb �إلخو�C لوجد= 	نه ليس للدين في نفوسهم 
�ّال صو�` مشّوهة، �سمها فيها بعض من عرفو� من جهلة �لمشايخ 
,من سخفاb �لعاّمة �لذين يّدعوC �لتدين ,�لصال�. ,لقد صّر� لي 
بهذ� �ألستا ساطع �لحصرM في حديث طويل كاC بيني ,بينه، 
باشا سنة ١٩٤٧،  كاC يسكن في مصر في شا�� شريف  حيث 

بحضو� �أل� �ألستا نهاN �لقاسم، ,نشرُته في يومه.
,نحن ُنِقّر بهذ% �لمبا�N �لغربية �لتي تقو� بفصل �لدين عن 
�لعلم، ,�لدين عن �لسياسة. �نها صحيحة بال شّك، لكن بشر� 
	C نفهم معناها عند َمن ,ضعوها. �C �لغربيين �لذين ,ضعو� هذ% 
�لمبا�N يقصد,C بالدين ما يحّدN صلة �إلنساC باهللا فقط. ,من هنا 
قالو�: >�لدين هللا ,�لوطن للجميع<. ,نحن نقو� مقالتهم ,نفصل 
بين �لدين �لذM هو �لصال` ,�لصيا{، 	M �لعبا�N=، ,بين �لسياسة 
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,تبّد�  �لسياسة  بتغير  تتغير  ,ال  تتبّد�  ال   =�Nلعبا�  C� ,�لعلم. 
نظريا= �لعلم.

,لكن �إلسال{ ليس Nينًا فقط يحّدN صلة �إلنساC باهللا، بل 
 Nصلة �ألفر� Nهو يحّد, ،Iخال	لي ,,N Cين ,تشريع ,قانوN هو
بالد,�  �لد,لة  ,صلة  بالد,لة،   Nألفر�� ,صلة  ببعض،  بعضهم 

.zلسلو�, Iيرسم طريق �ألخال, ،oألخر�
فاإلسال{ �C ليس Nينًا فقط لتنطبق عليه هذ% �لقو�عد، بل هو 

نظا{ كامل للحيا` ال يشابهه Nين من �ألNياC �لتي يتبعها �لبشر.
,�لعلو{ �إلسالمية -بناb على هذ� �ألساA- قسماC: قسم 
منها للدين فقط كالعبا�N=، ,هذ� للمسلمين ,حدهم، ,قسم هو 
من �لثقافة �لعاّمة، َكَفْهم �لقر?C �لذM هو �لنّص �لبياني �ألّ,� في 
 %���سة �لفقه �إلسالمي في �لمعامال= على �عتباN, ،للغة �لعربية�
نظرياته  بكثر`  ,حديثه،  قديمه  كّله،  �لعاَلم  في  تشريعيًا   ً��مصد
�لحقوقية ,ُعمقها، ,ألC غير �لمسلمين من 	مم 	,�ّبا تد�سه 	,فى 
بنصو�  ,تهتّم   ،%�قد  Fتعر, فيها   Iلحقو� كّليا=  في  ��سة N
�آليا= ,�ألحاNيث من �لناحية �لبيانية، ,ما �لى لك من �لعلو{ 
�إلسالمية �لتي يجب 	C يد�سها -في �	يي- �لمسلم من �لطال� 

,غير �لمسلم، للبياC ,�لبالغة، ,للخلق، ,للثقافة.
ال  عاّ{  تر��  ألنها  جميعًا،  فيها   zنشتر  �	مو كّلها  ,هذ% 
يختلف فيه مسلم عن نصر�ني، ,ألC 	عال{ �لنصا�o ,فصحاbهم 
 `�,	هل �لبياC فيهم، كالياrجيين ,�لبستانيين ,فا�A �لخو�M ,بشا
�لخو�M �لشاعر ,	مثالهم، ما بلغو� هذ% �لمنزلة في �أل�N �لتي 
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�سو� �لقر?C ,�لحديث ,	خذ,� من N نها �لهمم �ّال ألنهم,N تقصر
بيانهما. ,ما ضّر �ألستا فا�A بك 	نه مّطلع على �لثقافة �إلسالمية 

.Aفعة بين �لنا� %N�r, لك	كثر من كثير من 	هلها، بل نفعه 
يتعّلق  ما  �لعلو{؟ ال  �لطال� جميعًا هذ%   A�فلما� ال يد
,حدهم.  للمسلمين  فهذ�   ،=�Nبالعبا, �إلسالمي  بالدين  منها 
بل ما يتصل منها بهذ% �لثقافة �للغوية ,�لعقلية. ,�� كاC �لطّال� 
 Cلدين فإ� A�N يقر�,ها على �لمشايخ في C	 Cيكرهو Cلمسيحيو�
في غير �لمشايخ، ,�C في غير �لعر�، من يستطيع 	C ُيقِرئهم هذ% 
�كو� نفعها ,قد�,ها قد�ها فاهتّمو� بها ,	قبلو� N	 لعلو{، ألنهم�

عليها ,	تقنوها.
	قو� هذ� ليعلمو� 	ننا ال نريد من �لعناية بد�A �لدين ,�Nخاله 
في �المتحانا= �لخاّصة ,�لعاّمة 	C نضطّرهم �لى ما يكرهوC، ,ال 
 Mنحتا� عليهم لُنجبِرهم على �لدخو� في �إلسال{. ,هذ� �لذ C	 نريد
	قوله كال{ صريح ظاهر ليس له خبيb باطن، ما فيه �ّال ما تد�ّ عليه 
	لفاظه. 	ّما هؤالb �لذين َيْدعوC 	نفسهم بالتقدميين، ,�لذين �ّباهم 
 Cكا  Mكالذ >بعبعًا<  �إلسال{   ��نتشا في   C,ير ,�لذين  �ألجانب، 
 Cالقتر�� منه أل� C,سمه ,ال يريد� Cبه �ألطفا�، ,يخشو F ُيخوَّ
	عد�b �إلسال{ صّو�,% لهم على غير حقيقته 	, ألC بعض �لجهلة 

...C,على ما يريد bألعد�� bعانو� هؤال	من �لمنسوبين �ليه قد 
,�لمقالة طويلة.

*   *   *
,بقَيت �لمعركة مستمر`، ,كانت ِسجاًال بيننا ,بينهم، ,لكننا 
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نتقّد{ خطوتين فيؤّخر,ننا بعدهما 	�بعًا. نسهر �لليل نضع بأيدينا 
حجر�ً على حجر لنقيم �لجد��، فإ� طلع �لنها� جاb َمن يحمل 

�لمعا,� �لكبا� ليهد{ ما بنينا. ,قديمًا قالو�:
َيبلُغ �لُبنياCُ يومًا تماَمه � كنَت تبنيِه ,غيُرz َيهِدُ{؟متى �

 Cما{ مئا=. ال يهدمو	حد�ً، ,لكننا كّنا �, }Nلها� Cكا �هذ� �
 N,�بأيديهم كما نبني بأيدينا، ,لكنهم يهدموC بالمعا,�، بل بالبا

,�لقنابل.
,كّلما مّر علينا يوٌ{ بكينا فيه منه جاb بعد% غٌد بكينا فيه عليه؛ 
كالذM كاC مع �ليهوN ,	نصا� �ليهوN في فلسطين: نرفض �ألمر في 
�لحيف علينا ,�لمضّر` بنا، ثم يأتي بعد% ما هو 	شّد ضر��ً ,	نكى 

!}�N أل,� قد� Cثر�ً فنتمنى لو كا	فينا 
�لسيل  فبلغ  �لسّد  �نهد{  مصر  مع  �لوحد`  كانت   �� حتى 
بى(١) ,جا,r �لحز�{ �لطبِّيين(٢)، ,بلعنا �لسّكين على �لحّدين،  �لزُّ
فكاN= تضيع �لعقيد` كلها في غمر` �لدعو` �لرعناb �لى �الشتر�كية. 
,ما هذ% �لدعو` �ّال قشر` ُتغّطى بها �لشيوعية، ,ما �لشيوعية �ّال 
�	يتم  	ما  �لنَسب ,�حد.  �للوC مختلف ,لكن  �لصهيونية،  	خت 

	ختين من 	� ,�حد، بيضاb ,سوb�N، ألC �ألمها= مختلفا=؟
,N	بنا على مر�جعة �لُحّكا{ في �لشا{، حتى �ننا هبنا مر` 

______________________
(١) �لّزبى جمع rُْبية، ,هي �لحفر` ُتحَفر في �لجبل لصيد �لوحو¦.

 pفتعّر بطنها  ��r عن  �لد�بة  	C حز�{   M	 �لطبيين<  �لحز�{  ,>بلغ   (٢)
��كبها للسقو�.
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,نحن مجموعة من �لمشايخ �لى ,rير �لمعا�F �إلقليمي (	r, Mير 
 Mصديقنا �لشاعر �لبليغ، �لذ Cيا{ �لوحد`)، ,كا	إلقليم �لشمالي �
عرفته صغير�ً فكاC نابغة 	لمعيًا، ,عرفته كبير�ً فكا C	Nيبًا عبقريًا، 

هو �ألستا 	مجد �لطر�بلسي.
 Cلمكا� هذ�  مثل  في  نر�جع  كّنا  قلت):  (فيما  له  فقلت 
	قامه  َمن   ,	 �لفرنسي  �لسامي)   pلمفّو� مند,�   M	) �لمند,� 
,�نني  يريد،  ما  له  بلسانه ,يحّقق  بر	سه ,ينطق  ليفّكر  �لمند,� 
�M نفسي �� كنت سأقو� ألمجد �لطر�بلسي ما كنت 	قوله Nrأل

لذلك �لفرنسي 	, لمن يمّثل �لفرنسي.
�الستجابة  �خوتنا  من  غير%  ,من  	مجد  من  ,جدنا  لقد 

,�لتأييد، ,لكنهم لم يكونو� يملكوC من �ألمر �ّال 	قّله.
لّما سمعنا نبأ �لثو�` في مصر ,�نقضاb عهد فا�,I �لذM كانت 
تصل �لينا 	خبا�% تفو� منها ��ئحة ال تطيب في 	نوفنا ,نسمع عنه 
ما ال ترضا% سالئقنا ,	خالقنا، لّما سمعنا بأC عهد% �نقضى ,	نه 
هتفنا  �لفاسد،  �لمعوVّ ,�صال�  تقويم  منه   Nُير� بد	 عهد جديد 
,فرحنا. ثم هبنا مر` (,قد 	شر= �لى لك من قبل) ,فد�ً عربيًا 
مشتركًا للقاb عبد �لناصر ,حّثه على تأييد ثو�` �لجز�ئر، ,قد لّفنا 

.%Nسكَرنا بوعو	بلسانه ,سحرنا بحال,` بيانه ,
,لّما كانت �لوحد` ,جاb �لشا{ 	,� مر` ماجت Nمشق لمقدمه 
تا�يخها  في  �ها �r ِمّمن  قليل  �ّال  به  ما حظي  �ستقباًال  ,�ستقبَلته 

�لطويل.
*   *   *
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-١٥٣-
كيف �ستقبلت Nمشق

جما� عبد �لناصر يو{ �لوحد`؟

كانت جر�ئد مصر ,مجّالتها من �لقديم تصل �لينا، ,مجّالتنا 
,جر�ئدنا ال يكاN يصل شيb منها �ليهم. فكّنا نعرF ما IّN ,ما 
جّل من 	خبا�هم ,ال يعرفوC شيئًا من 	خبا�نا؛ فال تقو{ في مصر 
يظهر  ,ال  �ألحد��،  من  حد�   Cيكو ,ال  تسقط،  ,ال   `��r,
rعيم من �لزعماb، ,لم يكن فيها 	Nيب ,ال عالِم �ّال كاC عندنا 

من 	خبا�% �لكثير.
 .I,�,كّنا نعرF عن �لملك فؤ�N كّل شيb، ثم عن �بنه فا
كانت تتسّر� �لينا 	نباb فسوقه ,�نحر�فه، فلما قا{ عليه �لضّبا� 
 ،oلبشر� ,عّمتنا  �لفرحة  بنا   =�طا مصر  عن  ,	بعد,%  ,نّحو% 
M �لقعد` سنة ١٣٧١هـ) مقالة  ٢٠ Nكتبت في >�لرسالة< (عد,
كانت  �لتي  �ليقظة  ,على  �لعظيم،  �لحد�  هذ�  على  فيها  	عّلق 
I على �إلنكليز،  يومئذ في �ير�C حين قا{ �لكاشاني ,�لدكتو� مصدَّ
 bكتب للُقّر�	يخًا ,ألنني �	ثبت بعض �لمقالة هنا ألنها صا�= تا
�,M لهم بعض ما قلت كما 	حّدثهم 	 C	 كريا=، فمن حّقهم علّي

عّما �	يت ,سمعت.
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قلت فيها(١):
!كتب هذ% �لكلمة "!نا مريض في �لَمِصيف في مضايا. لقد 
هبط معي �لضغط "َضُعف مني �لجسم "�نقطعُت عن عمل �ليد 
"عمل �لدماC، "لذلك !خللت بعهد< مع >�لرسالة<. "كا9 �لعهد 
!9 !كتب للرسالة مرتين في �لشهر. "لكن !خباD مصر ("من قبلها 
�لمرJ "ُتنِهض �لجسد، "تهّز من �لحماسة  K9) تطر�Lير  Dخبا!
 Mلعر� Nباإلسال Qعّز Nليو�" Nليو� Nلحجر، فكيف !نا�"ُترقص 
 Tلكر��ستكمل �لشرX يقظته Lّال بقايا في عينيه من  Nليو��لعجم؟ ""
"!قسم !ّال يناN؟ "�ليوN !حّس كل مسلم !9 �ألّمة �لتي يكو9 فيها 
من ^عما[ �لدين !مثا` حسن �لبنا "�لكاشاني، "من ^عما[ �لدنيا 
 Dها في قبوKلم تفقد عّزتها "لم تدفن !مجا ،Xمحمد نجيب "مصّد
تاDيخها، ثم تسير بال عزd "ال مجد. بل 9L لها من حاضرها !يامًا 

.Nأليا�ُغّر�ً محّجالQ ال يضّر َمن gDها !ّال يكوT!D 9 َمو�ضي 
تستطيع  ما  �لبشائر حتى  "تتابَعت   k��ألفر علينا  تتالت  لقد 
 9! Dلظفر، ال نقد�!9 تحتملها !عصابنا. Lننا نعد" َعْد"�ً في طريق 
Lير�9 شعب هّب على  في  !نفاسنا:  "نلتقط  لنستريح  نقف ساعة 
 9! للدنيا  ليثبت  !كفانه  معه  يحمل  �لو�حد،  �لرجل  هّبة  �إلنكليز 
 dلحيا��لكفن في يد �لمستميت !مضى من �لمدفع في يد من يحّب 
�لرغبة �لصاKقة في �لموQ هي !قصر طريق Lلى  9!" ،Qلمو�"يكر% 

�ستماQ ال تغلبه قوd في �لدنيا. �qL لشعب� 9!" ،dلحيا�
 Tشعب فال يبقى له !ثر؟ هل تستطيع قو Kهل يمكن !9 ُيبا"

______________________
�لمجد< (مجاهد). sهتا< Mمصر< في كتا dDنظر مقالة >ثو� (١)
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�لشّر كلها �لتي حشدها �لمتمّدنوC ليقتلو� بها �لبشر باسم �لمدنّية 
(�لتي نسّبح جهًال بحمدها ,نمو= في عشقها) 	C ُتهلك خمسمئة 
لماضيهم   Cيغضبو, �يمانهم،  لصو=   Cيستجيبو  Cنسا�  Cمليو

,يعملوC لمستقبلهم؟
�C �لقّطة �C غضبت أل,الNها كّشر= عن 	نيابها ,	بد= عن 
في  له  �C غضب شعب  فكيف  �لذئب،  على  ,هجَمت  مخالبها 

�ألمجاN مير�� ال يعدله في �لدنيا مير��؟
طالما  �لتي  �لصّينة  �لدّينة  مصر  مصر،   �	خبا جاbتنا  لقد 
�لفاسق  يؤ,�   C	 ترجو  ,سكتت   ،Cلعصيا�,  Iلفسو� �حتملت 
 Cلطغيا� على  �لتي صبَر=  �لحّر`  �لعزيز`  مصر  �لعاصي.  ,يتو� 
تبذله N,لة  لم  ما  بذلت في حر� فلسطين  �لتي  ,�لفساN، مصر 
عربية، ثم ضربها في ظهرها ِمن كبا� 	بنائها َمن كاC شر�ً عليها 
,على جيشها من 	عد�b �هللا ,�إلنسانية، �ليهوN، حين ,ضعو� في 

يد جندها سالحًا فاسد�ً ليقاتلو� به عدّ,هم فانقلب نا�% عليهم.
�تها ,	قمت فيها �لشهو� �لطو��، فكنت r مصر �لتي طالما
 =�,مر >�لرسالة<   `��N� من  خرجت  كّلما   Nلفسا� ��ئحة  	شّم 
بالميد�C �لكبير، ميد�C عابدين. ,�نتشَر= هذ% �لر�ئحة حتى بلَغت 
�لجر�ئد  	صحا�  ,شّمها  �ّبا ,	 �لى  ,صَلت  ثم  مصر،  جو�نب 
هناz بأنوفهم �لحّساسة فنشر,ها في كل مكاC، حتى بلَغت �لشا{ 

,Nخلت فيه كل بيت.
لذلك كانت 	خبا� �النقال� �أل,لى فرحة في كل بيت يتباشر 
 �بها �لناA، ,يفتحوC �لر�Nّ ليسمعوها. ,	rهد �لناA بسما� �ألخبا
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�% ليسمع ��عة مصر ,غير مصر، فلما 	يع �N في Nّيعانق �لر� �صا
	C فا�,قًا (�لذN Mعا% �لمنافقوC يومًا �لملك �لصالح) قد 	ُخرVَ من 
مصر لم يُعد يستطيع �لنا A	C يضبطو� من �لفر� 	عصابهم. ,,�هللا 
ثم ,�هللا �لذM ال يحلف به كذبًا �ّال فاسق، لو 	ُعطيت مبلغًا من 
�لما� كبير�ً ما فرحت به مثل فرحي بهذ� �لخبر. ,لوال 	ني مريض 
هني مكد,N، لحّييت هذ� �ليو{ �لعظيم �لتحّية �لتي تليق به،  C	,
,لسقت له كالمًا غير هذ� �لكال{: كالمًا تشّب له �لقلو� ,تحمى 
منه 	قحاF �لر�,A، ,ترقص له من �لحماسة �ألعصا� ,تغلي 
قا�  فلقد  �لكال{  نظم هذ�  �ليو{ عن  �C عجز=  ,لكني   ،bلدما�

هؤالb بفعالهم 	كثر منه.
فيا 	يها �لرجل �لعظيم، يا محمد نجيب، لقد ُنقش �سمك 

على جو�نب �لقلو� مع 	سماb 	بطا� �لتا�يخ.
�ألّمة  	مو��  ,�ستغال�   �,�لفجو �لفسق  عاقبة  فهذ%  ,بعد، 
�,�b �لشهو�=، فاعتبر,� يا من لم �, Cلشيطا� bضا�,سلطانها في �
تصل �ليهم �لنوبة بعد، فإنها ستنوبكم. �C �هللا ُيمِهل ,ال ُيهِمل، 
,ينسئ ,ال ينسى. فليعتبر بما حّل بهم سو�هم، ,ليعلمو� 	C نَِعم 
�هللا ال ُتحَفظ بالمعصية ,لكن بالشكر، ,	C �أل,طاC ال ُتحمى باتبا� 
بتقوية  ,لكن  ,�لملّذ�=،   Fلتر� في  �ألمو��  ,�ضاعة  �لشهو�= 

�لجيش ,�عد�N �لسال� ,�طاعة �هللا ,�لعمل على �عالb كلمته.
 ��,�(�لى 	C قلت): ,�لسال{ على �,� حسن �لبنا موقظ �أل
�لبطل  I، ,على  �لكاشاني ,على مصدَّ �لنائمة في مصر، ,على 

�لنجيب محمد نجيب.
*   *   *
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�ني ألتمنى �آل C	C ال 	كوC قد كتبت هذ% �لمقالة، ,	حمد 
�هللا 	C 	لهمني 	C ال 	ضع �سمي عليها، ,�C عرF �لناA يومئذ 

,�عترفت 	نا �آلC 	نها لي.
لقد �	ينا بعدها ما جعَلنا نستسهل ما كاC قبلها. ,�لسياسة 
لها ظاهر ,باطن، ,�بما كاC ظاهرها غير باطنها، ,�بما كاC ما 
فالخاّصة  عليها:  كانت  �لتي  حقيقتها  يخالف  عنها   Aلنا� عرفه 
�لذين يصفوC 	حد�ثها 	, �لذين يكونوC قريبًا منهم يعرفونها حّق 
معرفتها، 	ما �لعاّمة فال يصل �ليهم من خبرها �ّال ما 	��N �لخاصة 
	C يعرفو% عنها. ,كم من هزيمة ظّنوها نصر�ً، ,كم طّيب حسبو% 
 ،Aلنا� ,	نا ,�حد من عاّمة  لهم شيئًا حسنًا.   �ُصّو خبيثًا ,سّيئ 
ال 	عرF من �ألمو� �ّال ما 	�� �,N	C يعرفه �لناA ,ال 	�,M �ّال 
ما عرفته، ,�C كاC لي -بحمد �هللا- فكر 	علو به عن طبقة �لعو�ّ{ 
,�لرعا�، فأناقش �ألمر بمقد�� ما يستطيع عقلي مناقشته، فأشّك 
في بعض �ألمر ,	�Nّ بعضه ظنًا، ,	�فض بعضه يقينًا ألC �لوضع 

ظاهر فيه ,�لكذ� باNٍ عليه.
 oينظر �لى �ألحد�� نظر` شاملة كاملة كَمن ير ���C �لمؤّ
�لطيا�`، ففي نظرته سعة ,شمو�، ,لكن ليس فيها  �لمدينة من 
Nّقة ,تفصيل. 	ّما �ألNيب فإنه يصف ما �	o ,صفًا مفّصًال، ,لكن 

ليس شامًال.
عته غد�` 	 Mنا مّتَهم بأني خصم �لوحد`، للحديث �لذ	,
�النفصا� ,تناقَلته �لصحف ,�إل�عا=، حتى لقد سمعته 	نا ُمذ�عًا 
مكّر��ً 	كثر من سبع مر�=. ,	نا ,	هل بلدM بريئوC من هذ% �لتهمة. 
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	نا من يو{ قر	= �لتا�يخ ,�	يت كيف كاC �لمسلموN C,لة ,�حد` 
ثم تفّرقو� N,ًال، ,كانو� 	ّمة ,�حد` فصا�,� جمعية 	مم، 	نا من 
لك �ليو{ 	�o �لوحد` 	منيتي �لكبرo. لّما Nخل �لفرنسيوC سو�يا 
,جعلو� منها 	�بع N,� كاC مسعانا كّله لترجع بلد�ً ,�حد�ً، فلما 

صا�= بلد�ً ,�حد�ً كاC 	ملنا 	C يكوC للعر� ,حد` شاملة.
عندها،  ِهّمتنا  تقف  فلن  �لوحد`  هذ%  يومًا  �هللا  حّقق   �فإ
,ليس لنا 	C نقف عندها، ألC �لذM قّر� �لوحد` �إلسالمية ,جعلها 
هي �لر�بطة �لتي ال يكوC لنا 	C نعد� بها غيرها ,ال نعد� عنها 
�لى غيرها هو �هللا �ّ� �لعالمين، في كتابه �لذM 	نزله على خاتم 
 C	 ,	 يًا	��لمرسلين. ,ما قّر�% �هللا ,قضا% ليس لبشر 	C ُيبدM فيه 
 Nُيطّبق على حيا` �لفر C	 فض شر� �هللا�تكوC له فيه ِخَير`، ,من 
	, �لجماعة ,قا� ال 	�يد%، فقد كفر بإجما� �لمسلمين ,صا� مرتد�ً 

ُتنّفذ فيه 	حكا{ �لمرتّدين.
*   *   *

مأل  حياتي؛  في  �لُغّر  �أليا{  	حد  �لوحد`   Cعال� يو{   Cكا
�لوحد` �إلسالمية  �لمحّطة �أل,لى في طريق  بالمسّر` قلبي ألنها 
�لكبرo. كنت 	شعر بأنني في حلم، ,لكن �لذM ينهض من �لمنا{ 
تطير من يد% �ألحال{. 	ّما هذ� �لحلم فقد �نقلب �لى حقيقة ماثلة 
	مامي، 	حّسها ,	عيش فيها كأنني قد �نتقلت �لى �لجّنة �لتي تتحّقق 

فيها �ألماني.
,تنّحي  �ئيسًا  �لناصر  عبد  بيعة  منظر  شهد=  لّما  ,لكن 
 bيت كيف عومل، شعر= بشي	��لقّوتلي ,عوNته �جًال عاNيًا، ,
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من �ألسى. ال ألC �لمصريين حكمو� سو�يا، فطالما حكَمت مصُر 
�لشاَ{ 	يامًا طويلة من تا�يخنا، ,طالما حكمت �لشاُ{ مصَر ,غير 
مصر قبل لك، ,�لمسلموC 	ّمة ,�حد` ,�خو` في 	سر` ,�حد`، 
 �Nبو� �	ينا  ,لكننا  شامي،   ,	  Mمصر يحكم   C	 لدينا   Iفر فال 
جعَلت تبد, لنا، ما كّرَهتنا بالوحد` لذ�تها بل لهذ% �ألعر�p �لتي 

علقت بها.
� عبد �لناصر Nمشق 	,� مر` �ستقبَلته Nمشق �ستقبا� �r لّما
ساهرين  �لضيافة  قصر  حو�  	هلها  ,�حتشد  �لفاتحين،  �ألبطا� 
فينظر,�  عليهم  �لرئيس  فيطلع   ��لنها يطلع   C	  Cيرتقبو منتظرين 

�ليه:
��يَته �لتي فاr,� بها Cَ,لتي ال ُتكَفُريجد� 	نُعِم �هللاِ  ِمْن 

 Cبعد �لضيق، يحسبو Vيجد,� على يديه �لفر C	 Cكانو� يأملو
فأنقذ�  �لشا{  لّما Nخال  ُعَبيد` ,خالد  	بي  	نه سُيعيد عليهم عهد 
 Cكما كا Nحتى يعو Cلزما� �	هلها من ظلم �لر,ماC، ,	نه سيد,
 Cال كا, Cنه لم يكن ُحّكامنا مثل �لر,ما	إلسال{. فتبّين � �في صد
 =�N,معد �عبد �لناصر كأبي عبيد` ,خالد، ,	نها لم تمر �ّال شهو
حتى 	�بت شمُس �لو�قع �لتمثاَ� �لذM صنعنا% من ثلج �ألماني، 

حتى طلع نو� �لنها� فمحا ما 	بصرنا% في 	حال{ �لمنا{.
قلت لكم �ني لم 	ُكن في موضع َمن يرo �لخفايا ,يكشف 
�ألسر��، ,�نما كنت ,�حد�ً من غما� �لشعب، ,�C كاC لي قلم 
بحمد �هللا ,كاC لي لساC ,كاC لي فكر ,جناC. فكنت 	سمع ُخطَب 
 C,يا{ عبد �لناصر يحشد	تهم على Nلرئيس تذ��، ,هم على عا�
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يدعو�   
�كانو 
لهاتفين. � 
لمصفقين  يجمعو�  
لبشر  لسماعها 

لمشايخ �
لُقضا- ��جو+ 
لنا( لمو
قف 
الستقبا$ �
لو#
" حتى 

يأخذ�
 صو6هم فينشر�ها في 
لجر
ئد.
حتى  �تما6ضت  منها  �هربت  لها،  
ستجبت  فما  @نا  @ّما 
نجوD. �قد عرفتم في هذ+ 
لذكرياD @ني لم @خرC لّما كنت قاضيًا 
تاC، �هو خا$ �Eجتي  
لشيخ  
لنبك الستقبا$  في  
لقلمو�  في 

لشيخ بد6 
لدين 
لحسني، �ال  Iلشا
�شقيق @مها �هو 
بن شيخ 

لنضا$ �هو قائدنا في  Iعيمنا @ياE لقوتلي، �هو
 Lالستقبا$ شكر


لعمل لالستقال$. @فأخرC الستقبا$ عبد 
لناصر؟
�ُتذيعها  مصر  في  يلقيها  
لتي  خطبه  Sلى  @ستمع  كنت  لقد 

عاD، فأسمع �عو#
ً حلو- تسّر �ُترضي ثم تذهب �تمضي Wإل

بال �فاY، �@سمع ما فيه تحريف للو
قع �تبديل لما نر
+ �نشاهد+. 
�لكني @شهد -مع Wلك- @نه خطيب. خطيب على عاّمية @سلوبه 
�على 6كاكة لفظه، خطيب من @عظم 
لخطباY. �هل 
لخطيب Sّال 

لذL يلعب بألبا_ 
لسامعين، فيوّجهها حيث يريد �يجعلها تقتنع 
 Dلناصر. �لكنها كانت تفلت منه كلما
بما يقو$؟ �كذلك كا� عبد 
@� يتعّمد تمريرها عَرضًا من غير @� ينتبه 
لنا( Sليها ليناقشوها، من 

لتحويل 
الشتر
كي< 
لذL كا� يرّ##+ #
ئمًا �ُيعيد+ < dصطال
Wلك 

فال يمّل Sعا#ته �تر#يد+.

عة @Wيع منها صوتي WS لىS لم @ُكن @ستطيع @� @صل يومئذ�
�ال جريد- @نشر فيها 6@يي، كل ما في طوقي @� @قو$ لمن حولي: 
 hلعا
@تد��6 ما 
لتحويل 
الشتر
كي 
لذL يريد+؟ �S عمر� بن 
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لّما فتح مصر حّولها �سالمية باقية على �سالمها �C شاb �هللا �لى 
يو{ �لقيامة، ال تعرF غير �إلسال{ ,ال تدعو �لى غير% ,ال تقبل 
Nعو` �لى ما يخالفه. فليس �لتحويل �الشتر�كي �ّال تحويلها عن 

�إلسال{ �لى �الشتر�كية.
 �,كنت 	قر	 في �لصحف 	C عبد �لناصر كاC يحالف �لكفا
في  يفعل   Cكا كما  �ألحايين،  من  كثير  في  �لمؤمنين  ,يخالف 
	خّو`  يحّقق   Mلذ� �إلسالمي  �لتضاُمن   ��يحا  Cكا,  ،(١)Aقبر
 �Nيؤّيد مبا Cكا, .C?ها �هللا في �لقر�ُ̀ �إليماC قّر �إليماC، ,	خّو
ُتبِعد 	هل �لدين ,ُتدني تيتو ,نهر, ,�لشيوعيين ,�لوثنّيين، يتوّالهم 

,�هللا يقو�: {,َمن َيَتولَُّهْم منُكم فإّنه منهم}.
�� �,N	C ينشأ عليها 	, ،A�ثم 	Nخلو� هذ% �لمبا�N في �لمد�
�لصغا� ,	C يعيش عليها �لكبا�. جا�,� بسّم جديد هو خليط من 
�لقومية ,�لشيوعية ,�لتحّلل �لذM يسّمونه �لتقدمية، ممز,جًا مزجًا 
كيميائيًا، فجعلو% ماNّ` ُتدَ�A في �لمد��A. نّوعو� 	سماbها فهي 
�, ،M	Nخلو% في N	 Cما لست �آل `�تا�` >�لمجتمع �لعربي< ,تا

�لمد��A ثم نقلو% �لى مصر 	, حا,لو� نقله �ليها 	يا{ �لوحد`.
حتى �نني كنت يومًا في rيا�` �لعالم �لجليل ,�لصديق �لكريم 
�لشيخ شلتو=، ,كاC شيخ �ألrهر. ,هو عالم مفكر عرفته من قديم 
في مجالس �لشيخ عبد �لمجيد سليم، ,كانت لي عليه جر	` ,لي 
معه كال{ يجا,r حد,N �لرسميا= �لى �إلخو�نيا=(٢)، ال ألنني 

______________________
(١) هي قبرA ال قبر�.

(٢) �إلخو�نيا= �صطال� قديم.
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تو�ُضعه  من  ألنه  ,لكن  �جاله،  من  	نا  فما  مقامه،  �لى  	تطا,� 
يتنا�r �لى مقامي. 

كنت عند% يومًا في �حدr oيا��تي لمصر، فجاb% من يقّد{ �ليه 
منهج هذ% �لماNّ` ليو�فق على تد�يسها باألrهر. فكأنه هّم بالمو�فقة 
عليها، فتجّر	= عليه فأمسكت بيد% (,كاC بها شلل 	صابه في ?خر 
حياته) ,قلت: 	ستأنك ,	قّبل يدz، فخّبرني ما� 	نت صانع؟ قا�: 
	,�فق على تد�يس هذ% �لماNّ`. قلت: يا سيدM، هذ% بضاعتنا ,نحن 
 ...oمن �لحلو b, غشا	بها. �نها سّم فوقه طبقة من �لّدَسم  Fعر	

فصرF من كاC 	مامه ,خال بي حتى شرحت له �ألمر.
قلت لكم �N Cمشق كّلها خرجت الستقبا� عبد �لناصر لّما 
قدمها 	,� مر`. ,ال شّك 	C �لفرحة بالوحد` كانت غامر` ,	نها 
 C	 مانة �لقلم	مر�ً تقتضيني 	 zهل �لشا{ كّلهم، ,لكن هنا	شملت 
	ُعِلنه، هو 	نه ليس كل �ستقبا� في �لشا{ عالمة حّب ,فر� ,ال 
كّل جناr` 	ما�` حزC ,	سى. فإC 	هل �لشا{ لَِمَللهم من حياتهم 
�لمتشابهة 	ياُمها، �لمتكّر�` مشاهُدها، يبالغوC في �الهتما{ بكل 
جديد ,�الحتشاN لكل قاN{ ,�الNrحا{ على كل مشهد، حتى لو 
	C صاحب (ِسْرz) 	علن عن مقد{ فيل ضخم ما �	o �لناA مثله 

	, غو�يلال هائلة الNrحمو� على هذ� �لمشهد ,تسابقو� �ليه.
,ال يقع في ,هم 	حدكم 	ني 	شبه عبد �لناصر 	, غير% بالفيل 
	, �لغو�يلال. ال، ,�نما 	بّين طبيعة فينا 	هل �لشا{. ,بقّية �لكال{ 

في �لحلقة �لمقبلة.
*   *   *
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-١٥٤-
علماb �لشا{

مع �لوrير كما� �لدين حسين

	ُخِرجو�)   ,	)  Aلنا�  Vخر, �لشا{  �لناصر  عبد  قد{  لّما 
الستقباله كاC في طليعة مستقبليه في �لمطا� �لمشايخ. ,كاC من 
��سته N كمل	لطّب بعدما � zتر Mفيق �لسباعي، �لرجل �لذ�بينهم 
,ُيمضي  لخدمته  ,ينقطع  �لدين   �بد �لشيخ  ليلز{  ,نا� شهاNته، 

حياته في صحبته.
فلما مّر عبد �لناصر عليه نا,له ,�قة كبير`، فعجب �لرئيس 
منها ,��تا� بها، ,Nفعها �لى عبد �لحميد �لسّر�V (,كاC يمشي 
معه). فقا� له �لشيخ: �نها لك ال له، ,فيها مطالبنا منك ال منه. 

قا� �لرئيس: �نها ,صَلت �لّي.
,ال  ُيستنَكر  ال  �لمملكة)  (في  هنا   F,معر �لمشهد  ,هذ� 
ُيستكبر، فما يأتي �لناA للسال{ على �لملك 	, �ألمير �ّال نا,لو% 
مثلها. ,هذ% هي �لرقا� �لتي كانت على عهوN �لخلفاb، ال سيما 
�لعباسيين، ,كاC لها موّظف كبير ُيحصيها ,يقر�ها ,يرفع خالصتها 
 Nلى �لخليفة فيأمر فيها بأمر%. ثم ماتت هذ% �لسّنة في سائر �لبال�
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,بقَيت في �لمملكة، 	حياها مؤّسسها �لملك عبد �لعزيز �حمه �هللا 
,تو��ثها 	بنا�%.

 Cكا, �لرئيس،  سفر  يو{   bجا,  `��لزيا 	يا{  �نقضت  فلما 
يد%  ,مّد  �ستقباله،  في  كانو�  كما  ,�Nعه  في  ,�لوجو%  �لمشايخ 
من  �هللا  �فيق �حمه  �لشيخ   Cكا, منهم   `��لمختا �لصفو`  يصافح 
بينهم، 	مسك بيد% ,	طبق بكفيه عليها (,كاC عرp كّف �لشيخ 

�فيق بعرp كّفّي �الثنتين معًا) ,قا� له: ما� صنعت بطلباتنا؟
لم ُيِجب عبد �لناصر، ,لكن 	جابت �أليا{. 	جابت 	فعاله 
,	فعا� ُعّماله ,�جاله. ,كّنا تحت �لمطر فوضعونا تحت �لميز��! 
,كّنا نشكو � نمشي في �لشمس على �لحصى �لحاّ� فسّير,نا على 

.N�r مّما كّنا نشكو% بل bشي ��r ما ...�جمر �لنا
�	ينا منكر�ً هبنا �لى �لرئيس 	, �لوrير. كّنا  C� كّنا من قبُل
 V, على �لشيخ تا	بك  M, على شكر	ندخل على �لرئيس هاشم بك 
�ئيسنا  �متى شئنا، ال ُيغَلق في ,جوهنا با� ,ال يحجزنا بّو��، فصا

�آلC في مصر ,َمن عندنا تبع له، ال 	مر لهم �ّال من بعد 	مر%.
لذلك عزمنا على �لذها� �لى مصر.

,كّنا جماعة هم: �لشيخ 	بو �لخير �لميد�ني، شيخنا �ئيس 
 ��لدكتو ,صديقنا  �لكتاني،  �لمكي  �لسيد  ,نائبه   ،bلعلما� ��بطة 
 Cحم �هللا �لثالثة. ,�ثنا�محمد 	مين �لمصرM �ألستا في �لجامعة، 
من �لنّو�� في �لمجلس هما سعيد �لعبا� (,هو صحافي �سالمي) 
,?خر من حمص 	ظّن 	C �سمه �لطيب �لخجا، ,	نا. هؤالb �لذين 
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كرهم �آلC، ,لعّلي نسيت غيرهم ِمّمن كانو� معنا.	
فلما ,صلنا مصر (,�� قلنا مصر فإنما نعني �لقاهر`، كما 
�` شركة �N� مشق) جلسو� فيN يا >�لشا{< ,نقصد بها�نقو� في سو
 Mأل,بر�، حيث �لصنم �لمقا{ إلبر�هيم باشا �لذ� Cفي ميد� Cلطير��
�� بذ,� �لفساN في �لشا{، ,هبت مع 	حد r, >عّية�خر� >�لد
,لكن  �لمشايخ  نجد  لم  فلما عدنا  مناسبًا.  فندقًا   �نختا  Cإلخو��
,جدنا بطاقة فيها 	C �لسيد مكي ضاI صد�% باالنتظا�، فذهبو� 

.Cلميد�� b���لى فندI قريب في منعطف ,
,	نا 	عرF مصر من سنة ١٩٢٨، 	مشي فيها ,	نا مغمض 
�لعينين ال يشتبه علّي شيb من شو��عها ,حا��تها، ,	حسب 	ني 
 C	 بصر= هذ� �لمنعطف ,ال علمت	أل,بر� مر` فما � Cجز= ميد�
فيه فندقًا، فلما بلغنا% �� هو فندI عتيق في حا�` ضيقة ال يصلح 

لنز,لنا.
,ما هذ� هو �لعجيب، ,لكن �لعجيب 	ني لّما ,صلت �لى 
�لفندI ,جد= �لشيخ �لميد�ني قاعد�ً على طرF �لسرير، ,	مامه 
ضابط على كتفه نجو{ جاثم على �كبتيه، ,�	سه على �كبة �لشيخ 
 �ِN	 بكا%، ,لم	 Mمن هو ,ال ما �لذ Fعر	هو ينشج ,يبكي. فلم ,
 ،Iيدخل �لفند C	 بهذ% �لدمو�، ,لعّله شّم بصًال قبل bين جا	من 
,لعّل هذ� من فصو� >�لر,�ية<! كيف ,صل هذ� �لضابط �لينا ,من 
�لذN Mّله علينا؟ ,من 	ين عر F	C �لشيخ 	با �لخير معنا ,	ننا نزلنا 

ها هنا؟
ثم علمت 	C >�لقو{< ال يَدعوC قاNمًا حتى ُيرسلو� �ليه من 
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 Iمن يستميلونه بتسهيل طر Aخبر%، فمن �لنا Fيكشف سّر% ,يعر
�لملّذ�= ,��,�b �لشهو�=، ,منهم من ُيغُو,نه بالعطايا ,�لهد�يا، 
�لكياسة  به مسالك   Cفيسلكو �لسياسة  	هل  يكوC من  ,منهم من 
منهم  نحن  ما   bمنهم... ,كل هؤال, ,منهم  بالرياسة،  ,�ألطما� 

,ال شغل لنا معهم، فكيف يعرفوC خبرنا؟
�C عندهم ُمخبِرين من كّل لوC من 	لو�C �لناA، فلما علمو� 
بأننا مشايخ ,	ننا جئنا نز,� مصر �ختا�,� ِمّمن يثقوC به ضابطًا 	هله 
من �لمتصّوفة، من �لذين يز,�,C �لشا{ ,يعرفوC مشايخها ,مّمن 

لهم صلة بشيخنا �لميد�ني، فأ�سلو% �لينا.
لّما �	يت �لفندI لم يعجبني، ,تركو� �لّي 	مر �ختيا� غير%. 
 Nفؤ� ��,كّنا قد �نتقينا فندقًا صالحًا في �لشا�� �لذM كاC ُيدعى شا
�أل,� (,لست 	عرF �آلC بما� ُيدعى) فذهبنا �ليه ,�لضابط معنا. 
فلما كاC من �لغد جاbنا مبّكر�ً، ,قد نز� بّزته �لعسكرية ,	��r عن 
كتفيه نجومها ,لبس ما يلبس جمهو� �لناA ,بقي معنا. فقلت له: 
كيف تد� عملك لتبقى معنا؟ فقا�: �� جاb �لشيخ لم 	باِ� بعمل 

,ال بمنصب ,ال بوظيفة ألغتنم صحبته.
,نظر بعضنا في ,جو% بعض ,عرفنا 	نه كا�. ثم بحثنا عن 
	مر% فعلمنا 	C له مرتبة عالية في N,�ئر �الستخبا��=، ,	نه �نما 
�ِسَل لتحّسس خبرنا ,�لتجّسس علينا. فلما 	مسى �لمساb بقي معنا ُ	
,طلب غرفة ينا{ فيها لئّال يفا�قنا، ,	عجب ما في �ألمر 	نه نز� 

في �لفندI يأكل ,يشر� على حسابنا!
فأقمنا َمن ُيخبِر كّل �rئر لنا بحقيقة 	مر% قبل 	C يصل �لينا، 
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 C	 zهذ� �لرجل؟ �يا oتر	حًا: rئر ,لم يعلم قلت له ما�r خلN �فإ
تنطق بكلمة. �نه يشنقك، �نه كولونيل، ضابط كبير له نفو عظيم، 
فإياz �يا z	C يسبق لسانك �لى ما ال يريد. ,�بما قلت لغير%: >ما 

ينطق من قو� �ّال لديه �قيب عتيد< ,	شر= �ليه.
فأضعنا عليه بذلك ما 	ُ�ِسَل من 	جله، فما �ستفاN مّنا فائد` 
 bنتحّد� بشي C	 ناN�	 �,ال �ستطا� 	C يعرF عّنا خبر�ً. ,كّنا �
 C	 يجر� على C	 له Cهبنا �لى غرفة ,�حد مّنا، ,ما كاتركنا% ,

يتبعنا.
*   *   *

,ننا{  ,نشر�  نأكل   Iلفند� في  ,نحن  تمّر  �أليا{  ,جعَلت 
,نفيق، ,ندفع ثمن �لطعا{ ,�لمنا{، ,ال نستطيع 	C ُننِجز مّما جئنا 
 o�له شيئًا، فـ>�لرّيس< ال نقد� 	C نلقا%، ,�لوrير يفّر مّنا ,يتو�
عّنا، ,كّل ما صنعنا% 	C قابلنا ,rير �لمعا�F �إلقليمي. ,نحن نعلم 
 Cنه ال شأ	في مصر، , M	 ،في �إلقليم �لجنوبي �	C عمله محصو

له بإقليمنا، 	M بشامنا.
ي �إلسكافي  � كاC �لرجل قد عاN قديمًا من �لحير` بُِخفَّ�,
ُحَنين، فنحن لم نُعد بشيb ,ال بالُخّفين. ,كاC َحزُّ لك في نفوسنا 

عميقًا ,	ثُر% على �خو�ننا في �لشا{ لّما عدنا ,خّبرناهم به سيئًا.
,سمعنا 	r, Cير �لمعا�F كما� �لدين حسين سيقد{ �لشا{. 
�لدين، هو  �لى  �لضّبا�   bقر� هؤال	 �لينا- من  نمي  ,هو -كما 
ّكر ُ  �� مؤمنًا،  قلبًا  جو�نحه  بين   C	 ,سمعنا  �لشافعي.  ,حسين 
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َكر ,�� ُ,عظ �ّتعظ. فبعثنا �ليه برقية نطلب منه فيها موعد�ً نجتمع َ
َمن كاC حوله من   C	 ثم علمنا  منه جو��.  فما جاbنا  �ليه،  فيه 
 C,N ,حالو�  عنه  برقيتنا  كتمو�  �لشا{  في  �لموظفين  �لمصريين 
,صولها �ليه، فجّربنا 	C نهتف به (	M نكلمه بالهاتف) فما ,جدنا 

�لى لك سبيًال.
 Cآل� M�N	 صغير، لست Cمهرجا ,	 يومئذ �جتما�  ,ُعقد 
 bلشاعر ضيا� ما  هو، في �لشعر ,�لشعر�b، حضر% صديقنا �ألستا
�لدين �لصابوني، فأعطيته �سالة ليبلغها �لوrير فلم يستطع �لدنّو 
منه، فما كاC منه �ّال 	C ,قف على طريقه لّما خرV يعترp سيا�ته، 
�فع �لو�قة  )bتدعسه (بالعين ال بالها =Nنت منه ,كاN �حتى �

بيد%، فأمر �لوrير بوصوله �ليه ,	خَذها منه.
بذلك �ستطعنا �قنا� �لوrير بأC يضر� لنا موعد�ً. ,كاC هذ� 
�لموعد، ,�جتمع له �لعلماb من 	قطا� �لشا{ كلها، فجاb ناA من 
كبا� علماb حلب، ,من علماb حمص ,حما` ,غيرهما من مد�ئن 
�لشا{. ,�نه ليحزنني 	ّال 	ستطيع �آل C	C 	عّد 	سماbهم، ,لعّل عند 
,لدM �ألستا rهير �لشا,يش علمًا بهذ% �ألسماb فلقد عرفته حافظًا 

,�عيًا ,ضابطًا محّققًا.
�لشيخ   �ألستا حلب   bعلما من  حضر  من  بين   C	 كر 	
	بو ُغّد`، ,من حما` �ألستا �لشيخ محمد �لحامد،  �لفتا�  عبد 
,من Nمشق كثير�ً 	كر منهم شيخنا �لمفتي �لطبيب �لشيخ 	با �ليسر 
عابدين، ,	مين �لفتوo صديقنا �لشيخ عبد �لحكيم �لمنير، ,�لصديق 
� �لعاني، ,�لشيخ �لطبيب Nلمجاهد �لصّد�� بالحّق �لشيخ عبد �لقا�
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.Cحصيهم �آل	فيق �لسباعي، ,غيرهم ِمّمن ال �
�لصالحية  طريق  في  ,كانت   ،bإلفتا�  ��N في  	,ًال  �جتمعنا 
تحت �لجسر �ألبيض. ,�تفقو� على 	C يفتتح �لكالَ{ �لمفتي، ثم 
 bلمر�= �لتي شّرفني فيها �لعلما� oنا شر� �ألمر. ,هذ% �حد	توّلى 	
بأC 	تكلم عنهم ,	نطق بلسانهم، ,�C كنت 	قلهم علمًا ,	Nناهم 
منزلة. 	ما �لمر` �أل,لى فكانت يو{ مو= �لمحّد� �ألكبر �لشيخ 
بد� �لدين �لحسني سنة ١٩٣٥، حين �جتمع علماb سو�يا مثل هذ� 
للناA على منبر �لجامع  �الجتما�، ,�ختا�,ني باإلجما� ألنعا% 

�ألموM في Nمشق.
 Cإليما� حال,`  فيها  يحّس  حاال=  	حيانًا  تعتريه   bلمر�  C�
,يستشعر �لصلة باهللا، فيرo كّل كبير في �لدنيا صغير�ً ,كل صعب 
سهًال. ,لقد عّبر عن لك سلطاC �لعلماb لّما سأله تلميذ% �لباجي 
كيف ,�جه �لملك �أليوبي بما ,�جهه به، لم تُرْعه عظمة موكبه ,ال 
قّو` جيشه ,ال خشية بطشه، فقا� له تلك �لكلمة �لصاNقة �لباقية: 

"يا ُبَنّي، تصو�= هيبة �هللا فصا� �لسلطاC ُقّد�مي كالقط"(١).
 bنا من �لعلما	 �لِعّز بن عبد �لسال{، ,ال  ,ما 	نا من 	مثا� 
�ألعال{ ,ال من �لعباN �لزّهاN، ,لكن �هللا -كما تقو� �لعاّمة- >يضع 
 Cكر �لى �آل	 ��r	 هللا (,ال�, =�% في 	ضعف َخْلقه<. لقد تصّو سرَّ
ما تصّو�=) 	C �لمو= قد نز� بي ,	C �لقيامة قد قامت ,	ننا نقف 
جميعًا في �لمحشر، ,	C �لوrير مثلي، كالنا حاFٍ عاٍ� ال يملك 

______________________
(١) ,�لقصة في ?خر مقالة >شيخ من Nمشق< في كتا� >�جا� من �لتا�يخ< 

(مجاهد).
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شيئًا ,ال يقد� على شيb، قد ناoN �لمناMN: لَِمن �لُملك �ليو{؟ 
.�فكاC �لجو��: هللا �لو�حد �لقها

,ال  هيها=!  �Nئمًا.  يالrمني   ��لشعو هذ�   C	 تحسبو�  ,ال 
�` تهّب علّي، كاC هذ� Nحّس به. �نما هي نفحا= نا	ني كثير�ً ما 	

�لموقف ,�حد�ً منها.
بد	 شيخنا �لمفتي �لكال{ ,عرp لر,�تب >	�با� �لشعائر<، 
فخفت 	C يتحّو� �لمجلس عن غايته ,	C ننتقل من �لمطالبة بإصال� 
�فعت  C	 ّال� �لى مصلحة تكاN تكوC شخصية، فلم 	ملك  عاّ{ 
صوتي فقلت له: يا سيدM، ما لهذ� جئنا. فقا� �لشيخ 	بو �ليسر: 

,هذ� 	يضًا مّما جئنا له.
,خشيت 	C يفلت �ألمر من يدM فالتفّت �لى �لحاضرين، 
لهم:  فقلت  سو�يا،   bعلما  �كبا من  خمسين  من  نحو�ً  ,كانو� 
	جل  من  جئنا  ما  ال،  قائلين:  فصاحو�  جئتم؟  	لهذ�   ،Cخو�� يا 
�لر,�تب ,لكن جئنا مد�فعين عن �لدين ,عن �ألخالI ,مطالبين 

باإلصال�.
	نا بزما{ �لكال{، فقلت للوrير:  فسكت �لمفتي ,	مسكت 
هل تعلم سياNتك 	ننا لسنا هنا 	حر���ً، كّل ,�حد مّنا مر�َقب ُيبَعث 
مطمئّنين  نعيش  فكيف  ,سكناته،  حركاته  عليه  ُيحصي  من  �ليه 
ير�قبانك  �ثنين  معك   C� 	نت،  حتى  جائحة؟  تصيبنا  	ّال  ?منين 

,يرفعاC عنك تقرير�ً بكل ما تقو� 	, تفعل.
�لحاضرين قد Nُهشو�، حتى ظنتهم  لّما قلت هذ� ,جد= 
�M ما 	قو�. ثم قلت له: ,هذ� N	 ُعد	ني لم 	, 	حسبوني ُجننت 
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 �ّ�, �لرئيس   �ّ� �لى  بل  �لرئيس،   `Nسيا �لى  ُيرَفع  ال  �لتقرير 
ينفع  �لميعاN، يو{ ال  ُيعَلن على ��,A �ألشهاN يو{  �لعاَلمين، 
�` ,ال �ياسة. فأ�جو 	ّال تهّيئ جو�بًا يرضينا �r, ال, Cما� ,ال بنو

�آلC بل ُتِعّد �لجو�� لرّ� �أل�با� يو{ �لحسا�.
لم 	ُقلها بلساني كما 	قولها �آلC بل نطق بها قلبي ,�يماني. 
مطلقها  	نا  	ُكن   C�,  ،Cإليما�  bكهربا �لمجلس  جّو  في  ,سَرْ= 
عند  مّما  بأمثالها  قيست   C� صغير`  بطا�يتي)   M	) مّدخرتي   Cفإ
,�لشيخ  �لحامد،  محمد  �لشيخ  بأمثا�  ظّنك  ,ما  �لحاضرين. 
	بي غد`، ,�لشيخ �لعاني، ,�لسيد �لمكي �لكتاني، ,َمن ال 	كر 

�آلC �سمه ,لكن �هللا يذكر% ,يشكر%؟
 ��كرتي بصرية، فكأنني حين 	كتب هذ� �لكال{ 	تصّو C�
�لمجلس �لكبير �لذM كّنا فيه، ,في �لز�,ية �لتي كنت فيها �لمفتي 
,في �لمقابلة لها �لوrير، ,كأنني 	�o �لمشايخ ,هم يتكّلموC من 
	ماكنهم. ,كانت جلسة �,حية �يمانية، ,سأ� �لوrير 	حد �إلخو` 
�لمصريين ِمّمن كانو� يعملوC في سو�يا عن بعض ما قلت، فدنا 
ما جئنا  علينا  به  ُيفِسد  ما  فيها  يلقي   C	 يساّ�%، فخفت  نه 	 من 
له فقلت له جهر�ً: يا سياN` �لوrير، ال تسمع منه. �نه صديقي، 
هنا  �لشعب  �لرئيس.   `Nسيا Cيغّشو, يغّشونك  ,	مثاله  ,لكنه هو 
يكذبوC عليكم   bهؤال, ،Iتغلي غضبًا هللا ,لألخال ناقم ,�ألمة 

لك عنكم. Cيكتمو,
 M�فأصابه هو ,من معه من هذ� �لكال{ هو�، لم يُعد يد
معه ما� يقو�. ,مّر= ساعتاC ,عشر Nقائق، ,هّم �لوrير بالقيا{ 
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�ياسة  في   Cكا 	نه  	حسب  موعد�ً  عند%   Cأل  Fالنصر�� يريد 
َهّمه  �لى من كّل  �لسيد مكي: 	تذهب  به  �لشبا�، فصا�  �عاية 
�للعب ,تد� علماb �لمسلمين �لذين جا�,� يحفظوC عليك Nينك 

,?خرتك؟ �قعد!
فقعد. ,	شهد 	ني قّلما �	يت مثل �لسيد مكي �لكتاني �حمه 

�هللا، في عّز` نفسه ,جر	ته على �لُحّكا{ ,قّو` تأثير% عليهم.
*   *   *

 Cكا من  بعض  مع  �الجتما�   bنقضا� بعد  �نا �N �لى  هبنا ,
حاضر�ً، ,	كر 	C منهم �ألستا �لشيخ عبد �لفتا� 	بو غد`، ,	نه 
قا� لي كالمًا خجلت منه ألنه 	عطاني فيه ما ال 	ستحّقه، ,لكنه 

كا�N Cفعًا لي �لى �ألما{.
مناقب  �لّي  ,نسبو�   ،Aلنا� بين  �لمقابلة  هذ%  خبر  ,مشى 
,لكن  لُعشرها.  	هًال   Cكو	  C	 	تمّنى  	لقابًا  ,منحوني  لي  ليست 
�لشّر بقي ماشيًا في طريقه، ما بّد� �لطريق ,ال خّفف �لسرعة ,ال 

خشي 	هله �لعو�قب.
	هل  	كثر   C	,  ،Cلسا لهم  ما   Aلنا�  �	C جمهو ,�لمصيبة 
�للساC ,�ألقال{ �لذين ُيسَمع قولهم ,ُتقر	 كتابتهم من �لصحافيين 
,�لسياسيين ال يعّبر 	كثُرهم عن ���N` �ألمة ,ال يصد� عن �	يها، 
 pيعر, حالها   �يصّو  Mلذ� هو  ,يكتبونه  يقولونه   Mلذ� ,ليس 
حقيقتها. ,لطالما مّر= بنا 	يا{ كاC �لبلد �لذM نعيش فيه يتزلز� 
بالمظاهر�= ,تشتعل فيه �لنا�، ,يمو= فيه �لناA ,ُيجَرحوC ,ُيمَنع 
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�إل�عة  في  نسمع   ,	 �لرسمي  �لتقرير  في  نقر	  ثم  �لتجّو�،  فيه 
�لحكومية، 	C �ألمن شامل ,�لسكينة عاّمة ,�لناA كلهم بخير!

,�لمشايخ عندنا كثر. ,	نا 	شا�كهم �لدعو` �إلسالمية �لعاّمة 
�لتي تجمع ,	ُجانب في �لتفصيال= �لتي قد تفّرI، ثم �ني ال 	�rحم 
لقد  بل  ألبيُتها،  علّي  ُعرضت  لو  �نها  بل  مشيخته،  على  شيخًا 

ُعرضت علّي غير مر` فتمّلصت منها ,�بتعد= عنها.
لذلك كنت صديقًا للجميع ,كنت 	قد� �لناA (,�لحمد هللا) 
�حمة �هللا عليه جاbنا  M,مجد �لّزَها	لشيخ � C� على جمعهم. حتى
في  فقابلتهما   ،Fلصّو��  Nمحمو محمد  �لشيخ  �لصديق  مع  مر` 
�لفندI �لذM نزال فيه بعد �لعصر، فثا� علّي �لشيخ �لّزَها,M ثو�ته 
�لمعهوN` �لتي تبعثها �لغير` على Nين �هللا ,�لحماسة في �لدعو` �لى 
�هللا، ,قا�: 	فندM، �نتو قاعدين ما تعملوC شيb. لما� ال يجتمع 

�لعلماb ,ُيصلحوC؟
قلت له: كم مر` �جتمعو� فكاC �جتماعهم بأجسامهم ,حدها 
 C	 نت	نت، عليك 	جتما�. قا�: � Nفا	ُحهم متفّرقة، فما �,�	,
تجمعهم ,�لنجا� على �هللا. قلت: سأجمعهم لك �لليلة �C شاb �هللا 

.bبعد �لعشا
,�تصلت بهم ,�حد�ً بعد ,�حد، من 	قصى جماعة �لسلفية 
 ��N في  �الجتما�  �لى  ,Nعوتهم  �لصوفية،  جماعة  	قصى  �لى 
�لحديث �ألشرفية بعد �لعشاb، فما تخّلف منهم 	حد. ,تكّلمت 
	قّد{ �ليهم �لشيخ 	مجد، فتكّلم �لشيخ 	مجد كالمًا كله �خال�، 
ثم تكّلم �لشيخ �لصّو�F باندفاعه ,حماسته ,جها�` صوته حتى 
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 �,�توّهمنا 	C نا� �لحماسة قد 	ُضِرَمت بين جو�نحهم ,	نهم صا
مستعّدين للعمل، ,قلت لهم: �ننا ال نريد من 	حد منكم 	C يبّد� 
 Cيكو C	 يعمل شيئًا لم يكن من قبُل يعمله، �نما نريد C	 ,	 طريقه
عملنا موّحد�ً، فإ� نزَلت بالمسلمين ناrلة ,ّكلنا من يوصل �ليكم 
خبرها، فمن 	�� N	C يعمل عمل ما �?%؛ فالخطيب يخطب على 
,صاحب  �سه، N في  �لطا�ئة  للقضية   pيعر  A�,�لمدّ منبر%، 
�لقلم يكتب فيها بقلمه، ,من لم يكن له قلم ,ال لساC يحّد� بها 

�خو�نه ,	صحابه.
جمعت  	نني   C,يذكر �لذكريا=  هذ%   Cيتابعو �لذين  ,لعل 
�لعلماb مثل هذ� �لجمع ,	نني قلت لهم مثل هذ� �لكال{ سنة ١٩٣٧ 
لّما �جعت من �لعر�I �لى �لشا{، ,	ننا �نتخبنا يومئذ لجنة من ثالثة 
عملها 	C ُتبلغ هؤالb �لعاملين بما يطر	 على �إلسال{ ,�لمسلمين، 
,كاC �لثالثة يومئذ هم �لشيخ ياسين عرفة، ,�ألستا محمد كما� 

.Irَكلهم �ليو{ حّي ُير, .��لخطيب، ,كاتب هذ% �لسطو
هذ� ما كاC سنة ١٩٣٧، 	ما هذ� �الجتما� �لذM 	تحّد� عنه 
(سنة ١٩٥٩) فقد ,ّقع فيه �لحاضر,C جميعًا على ميثاI �سالمي 
يعملوC فيه لإلسال{ ,لدفع �لشبها= ,لتخليص 	بنائه من �لوقو� 
نريد  �ياسة، ,ال  نريد  نريد سياسة ,ال  نكن  ,لم  بيد 	صحابها. 

كسبًا Nُنَيِويًا.
هي  �لجلسة  هذ%  ,كانت   ،Iلميثا� ,ّقعنا  بعدما  ,�فترقنا 

�أل,لى، ,كانت هي �ألخير`.
*   *   *
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,ُعدنا نجتمع، معشر �لمشايخ ,�لشبا� �لمسلمين �لعاملين 
في �لجمعيا= �إلسالمية، نحا,� 	C ندفع هذ� �لفساN �لذM حّل 
 Nخل عليها من �لفساN ننّقيها مّما C	, A�بالبلد ,	C ُنصلح �لمد�

.Fالنحر��,
,كاC �الجتما� مر` في بيت �لسيد مكي �لكتاني، فقلت لهم: 
 Cمّنا، يعّرفو Aسبوعًا ثقافيًا يخطب فيه كل مر` نا	ال نقيم  �لما
�لمسلمين بدينهم ,ُيبِعد,نهم عّما ُيفِسد عليهم عقائدهم ,يضيع 

	خالقهم؟
,كاC جد��، ثم �تفقنا على 	C نبد	 هذ� �لموسم في �جتما� 
في جامع تِْنكز ألنه مسجد كبير يقو{ في ,سط �لبلد، ,ألنه يطل 
,له  �لمرجة،  ساحة  على   zهنا ,من  �لنصر   ��شا على  هنا  من 
 C	 على Iالتفا� Cمكّبر�= للصو= ُتسَمع من في �لجانبين. ,كا
 C	, منه  بكلمة  عابدين  �ليسر  	بو  �لشيخ  �لمفتي  �الجتما�  يفتتح 
نائب  �لكتاني،  �لمكي  �لسيد  يختمها   C	, �لمحاضر`،  	نا  	ُلقي 

.bبطة �لعلما���ئيس 
,قد قد� �هللا لهذ� �الجتما� 	ثر�ً 	كبر مّما كّنا نقد�، ,	C يهّز 
له يو� سأتحّد� عنها �C شاb �هللا فيما   Cتتكّو  C	, ،ًلبلد هّز��

يأتي من �لحلقا=.
*   *   *
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-١٥٥-
�لخطبة �لتي هّز
 	مشق

عرفتم من �لحلقة �لماضية �ننا �فترقنا على �� نبد� ما 	عونا� 
فيفتتح  تِْنكز  جامع  في  �لنا5  له  يجتمع  �لثقافي<،  >�ألسبو; 
�نا  �لقي  ثم  عابدين،  �ليسر  �بو  �لشيخ  �لطبيب  �لمفتي  �الجتماَ; 
ثم  تنبيه،  Hفيها  نصيحة  Hفيها   ،JكرL Hفيها  موعظة  فيها  خطبة 

.Pبطة �لعلما�R ئيسR يختتم �الجتماَ; �لسيد مكي �لكتاني نائب
Hكا� من عا	تي �LY نويت �مر�ً �� �كتمه حتى عن �قرU �لنا5 
Yلّي، فُيفاَجأ به كما يفاجأ غير�. Hلم �ُقل ألحد ما �لذ] سأضّمنه 
خطبتي، YHنما Lكر
 لِِفْتية من �لمسلمين يزHRHنني Hنّبهتهم Yلى 
	عو` �لناY 5لى هذ� �الجتما; ألنني سألقي فيه ما يهّمهم. فطبع 
هؤال�RH� Pقًا صغير` فيها �لدعو` Yليها aّHعوها في مساجد 	مشق 
Hنو�	يها Hمجتمعا
 �هلها، فلما كا� �لموعد �متأل �لمسجد على 
سعته بالناHH ،5قفو� صفوفًا على �لجانَبين من �لجهة �لجنوبية في 
شاR; �لنصر �لكبير Hمن �لجهة �لشمالية في ساحة �لمرجة �لتي هي 

ُلّب �لبلد، �Hلمكّبر�
 على سطح �لمسجد من �لجانَبين.
مكي،  �لسيد  �الجتماَ;  فافتتح  �ليسر  �بو  �لشيخ  يحضر  لم 
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�لمنبر،  �لمسجد:   ��Rكا �لنا5 من   jفصا ،kللكال �نا  ثم قمت 
�لمنبر! فصعد
 �لمنبر، �Hخرجت ��RHقًا كنت كتبت فيها خطبتي 

على غير عا	تي.
�Hنا �نشر هذ� �لخطبة ألnH مّر`، لم ُتنَشر من قبل في صحيفة 
Hال في كتاH ،Uلم يّطلع عليها Yّال من سمعها في �لمسجد من نحو 

Rبع قر�، قلت فيها:
كتبت كلمتي  فما   ،oRلو� في  �قر�  �Rيتموني   �Y تعجبو�  ال 
 .kُيفِلت مني �لزما ��لليلة عجز�ً مني عن �لكالH ،kلكن خوفًا من �

ثم Yني �حّب �� ُيعَرp ما قلت فال ينقل �حد عني ما لم �ُقل.
�لكلمة 	�ئر` حوn كتاU �هللا،  Hكنت �حّب �� �جعل هذ� 
 >�rمن �لقر Rيث >نو	من �حا ��صل بها ما كا� �نقطع بانتهاR Pمضا
 .Rإلفطا� مائد`  على   Pمسا كل  �إل�Lعة  من  تسمعونها  كنتم  �لتي 
� لكّل عمل غاية، Hلكّل غاية طريقًا، � 
Hلكني نظر
 فوجد
Hلسلوv كّل طريق 	�فعًا. فأحببت �� �بّين في هذ� �لكلمة غايتنا 
 wلطريق �لذ] نسلكه لبلو�H ،ليهاY معشر �لمشايخ- �لتي نمشي-

هذ� �لغاية، �Hلد�فع �لذ] 	فعنا Yلى سلوv هذ� �لطريق.
�Hنا -كما تعرفو�- من �هل �لقضاP، مستشاR في محكمة 
�لوحد`)،   kيا� �ُلقَيت  �لكلمة  تلك   �� (�Lّكر  �لقاهر`  في  �لنقض 
�Hلتوضيح.  �لتصريح  بل  �Hلتلويح،  �لتلميح  ُيحِسن  �Hلقاضي ال 
Hقد كنت من قبُل من Rجاn �لتعليم، �Hلمعّلم ال يفهم لغة �لسياسة 
 ،U	أل� nجاR منH kألقال� UباR� نني منY لكن لغة �لعلم. ثمH

.��Hأل	U هو �لبيا� ليس �أل	U �لتغطية Hال �لكتما
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�Hنا �قوn بصر�حة Yننا ال نريد من هذ� �لمحاضر�
 َشغبًا Hال 
تهويشًا (�] تشويشًا) Hال YثاH ،`Rال نريد �� نكو� َمطّية لمن يسعى 
 nفلو �لنا5، من  �Hلتهويش. �LYH كا� في   `Rإلثا�H لشغب� Yلى 
 Pيعّكر ما ��ألحز�U �لسياسية Hمن �صحاU �لمطامع، من ُيريد �
�لساقية ليصطا	 في �لماP �لَعِكر، فنحن نريدها صافية عذبة يجر] 
 Pفي �لنا5 من يعمل مثل عملنا �بتغا �� كاYH .ِخّيًاRَ ما{ها سلسًال
سلطا� يناله �H تحقيقًا لمنافع نفسه �H حزبه، فنحن ال مطامع لنا 

Hال حزUَ لنا Yّال حزU �هللا، Hال نبتغي Yّال Rضا�.
بل  �يضًا،  نريد  ال  Hلكننا  �لنا5.   `RثاY نريد  ال  �ننا  فثقو� 
ال نستطيع لو �R	نا، �� نسكت عن YنكاR �لمنَكر، Hعن �لنصيحة 
�لتي  للنا5، أل� هذ� هي Hظيفتنا  �لحّق   �بيا للحاكمين، Hعن 
 .Rيعّذبنا بالنا �Hضَعنا فيها Rّبنا �HنذRَنا �LY لم نؤّ	ها حّق �	�ئها �
من   ��هو �ّ	يناها   �Y  JL� من  �لدنيا  في  ينالنا   �� يمكن  ما  Hكل 

.Rلنا� Uعذ�
نتركه  ال  Hلكّنا  �لمائل،   Rلجد��  kنهد Hنبني.   kنهد Hنحن 
كومة من �لتر�U بل نبني مكانه جد��Rً متينًا قويًا. Hنحن نقتلع �لنبتة 
 ;Rضًا قاحلة بل نزR� لكن ال ند; مكانهاH ،لحطبة �ليابسة�H لخبيثة�
 Rهاaأل�H  	�RHأل� بأفانين  منها   Rألنظا� لتنعم   ،
�لنبا �فانين  فيها 

.Rينتفع �لطاعم منها بأنو�; �لثماH
.pHنمشي، بل نقف حتى ُنِحّل محّله �لمعرH ال ُننِكر �لمنَكر

 jكل صال Uلدين با� �Yننا نريد �� نعّلم �لنا5 	ينهم، أل
Hسبب كّل خير، Hألنه �لطريق Yلى �لسعا	` في �لدنيا Hفي �آلخر`. 
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يبني  كيف  نبنيها؟  فكيف  مسلمة.  جديد`  �ّمة  نبني   �� نريد  Yننا 
�لباني �لد�R؟ Yنه يختاR �لحجاR`، ثم يرصفها، ثم يشّد بعضها Yلى 
ُ̀ بناP �ألّمة �فر�ُ	ها. Yنها ال تنشأ �مة صالحة من �فر�	  RحجاH .بعض
فاسدين. فلنبد� �Hًال بإصالj �نفسنا بتصحيح �لعقيد` �Hلبعد عن 

�لمحّرما
 Hمعرفة �حكاk �لدين �Hلعمل بها.
� لم يبد� بنفسه فيعظها لم يستطع �� يعظ �لنا5، Y لو�عظ� �Y
 kلذ] يملؤ� �لظال� 	لفؤ��H ،Pال َيُمّد �لسو�قي بالما pّلنبع �لجا�H
ال يضّو� للسالكين �لطريق، �Hلقلب �لذ] فيه �لثلج ال يبعث في 
�لنا5   nمو�� في  يطمع  �Hلذ]   ،��إليما  `Rلسامعين حر��  Uقلو
 .kينصح �لحكا �Hفي 	نيا �لحّكاk ال يستطيع �� يعظ �لناH 5ال �
� Hلو حوJ جو�هر �Lآل� aHال يجا ��Hلكالk �لذ] يخر� من �للسا

.��لبالغة ُH	RRَ �لبيا
كل  �صلح   �LYH �لنا5.  لُنصِلح  �نفسنا  ُنصِلح   ��  nHفلنحا
�U نفسه �RHقب �هللا Hكا� معه بقلبه كا� �هللا معه، فسّخر لطاعته 
Haجه HHلد�. فليكن كل �Hعظ بفعله �Hََْعَظ منه بقوله، فإّ� عيب 
� �فعالهم ال تماثل �قو�لهم، � -��مثالي �نا -من Hُّعا� rخر �لزما

فال يستمع �لنا5 منهم.
 �ثم ليعمد كل �Hحد مّنا Yلى �سرته فيحاY nHصالحها، فإ
�ألّمة هي مجموعة �سر، فإ�L َصُلحت �ألسر َصُلَحت �ألّمة. �Hهللا 
 Uلقلو�  P�H	 بأنفسهم، هذ� هو يبّدلو� ما  يبّدn ما بقوk حتى  ال 
يعاشر  ُتفيد جسمًا  ال  �Hأل	Hية   .kألجسا� �	Hية  �لعقاقير   �� كما 
 Uية �لقلوH	�H ،JHيعّرضه في كل لحظة للعدH صاحبه �لمرضى
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ال تنفع قلب من يصاحب �ألشر�H Rيخالط �لُفّساo �لُفّجاH .Rال بد 
 
للمريض من ِحمية Hال بد له من عزلة، فلنحِم �نفسنا عن �لُمغريا
�لُمفِسدين،  �لُمِضّلين �Hلفاسدين  �لضاّلين   nلنعتزH ،
�Hلُمغويا

من �آل� Yلى �� يتّم لنا �لعال�.
�Hمر�ضنا �لرHحية على ضربين: ضرU يأتي عن طريق �لعقل 
HضرU يجيP عن طريق �لغريز`، يعمل لكل منهما Yبليس �Hعو�نه 
�فّصل،  �ُجِمل �آل� Hال  �Hنا  �لجّن Hشياطين �إلنس.  من شياطين 
�Hشير Hال �بّين، أل� ما �قوله �ليوk هو مقّدمة �لمتن، Hسيأتي �لمتن 
� شاP �هللا HHّفق Yلى �ستمر�R هذ� �لمجالس.Y لحو�شي�H jHلشر�H
 ،Rنحن صغاH غريبة عّنا ما كنا نعرفها Rفينا �فكا 
لقد ظهَر
�فكاR جاP بها �الستعماH Rصنائع �الستعماR، من �لذين ترّبو� في 

.Rتلك �لديا
�لدين   �يجعلو للجميع<،  �Hلوطن  هللا  >�لدين  قولهم  منها 
قًا �Hلوطن جامعًا �Hلديَن فرعًا �Hلوطن �صًال. مع �� �لدين هللا،  مفرِّ
هو يشرعه Hهو ينزله: {�ال هللاِ �لديُن �لخالُص}، {Hيُكوَ� �لديُن 
هللاِ}. �Hلدين لنا �يضًا يهدينا Hيدّلنا: {�ليوkَ �كملُت لكم 	يَنُكْم}، 

{�تعّلموَ� �َهللا بدينُِكم؟}.
Hال   `Rلحجا� Hال   Uلتر�� ليس   kإلسال� نظر  في  �Hلوطن 
 kحكا� تسو	  حيث  �لمسلم  Hطن  Hلكن  �لجبل،  Hال  �لسهل 
� �لذيَن َتَوّفاُهُم �لمالئِكُة ظالمي �نفِسِهْم، قالو�: فيَم ّY} :kإلسال�
كنتم؟ قالو�: كّنا ُمستضَعفيَن في �ألRِ�. قالو�: �لم تكْن �Rُ� �هللاِ 

�Hسعًة فتهاجر�H فيها؟}.
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عن  �لدين  Hفصل  �لسياسة  عن  �لدين  بفصل  قولهم  Hمنها 
 ،
�Hيد �لببغا	نه ترH		ّيرH عن غيرنا kهذ� �لكال ��لعلم، يترجمو
Hال يعرفو� ما�L يريد �صحاU هذ� �لكالk بالدين. �لدين عندهم 
هو ما يحّد	 صلة �إلنسا� باهللا، �] �� �لدين هو �لعبا	�
 عندنا، 
�Hلعبا	�
 (�] �لصال` �Hلصياk) ال تدخل في �لسياسة Hال تدخل 
فيه   kإلسال� فقط؛   
عبا	� ليس   kإلسال� Hلكن  فيها.  �لسياسة 
 ،
�لعقوبا Hفيه   
�لمناكحا Hفيه   ،
�لمعامال Hفيه   
�لعبا	�
Hقو�عد   oألخال� Hفيه  �Hلخاصة،  �لعامة  �لدHلية   oلحقو� Hفيه 
�لسلوv. فإ�L لم ُندِخل �لسياسة في صالتنا Hصيامنا فهل نستطيع 
�ّال ُندِخل في سياستنا rيا
 Rبنا �لتي �نزلها علينا في قرrننا؟ هل 
نستطيع �� نحذp من سوR` بر�H� `P �ألنفاn �آليا
 �لتي توّجه 

سياستنا �لدHلية؟
 nHّ� 
Rصد� kكالمًا قلته من يو 
Hال تؤ�خذHني �LY �عد
 �كتاU لي سنة ١٣٤٨هـ، Hال �n�a �قوله، HهؤالP لم يستطيعو� �

.�يفهمو� Yلى �آل
�لغر�ئز  �لذ] جاPنا عن طريق  �لمر�  �ّما  (Yلى �� قلت): 
�Hلشهو�
 فإ� له قّصة. Hقّصته �� طائفة من �لشباU �لذين ترّبو� 
LHلك   oالنطال� Lلك  فيها   �H�RH فرنسا،  غير  Hفي  فرنسا  في 
منهّن  �شتهو�  Hال  نالوها  Yّال  لّذ`  تمّنو�  ما  �نهم   �H�RH �لتحّلل، 
 ��Hحد` Yّال Hصلو� Yليها، فعشقو� تلك �لبال	 H�RHها جّنة من ِجنا

.��لشيطا
فلما عا	�H لم يستطيعو� �� يعيشو� في بلدهم �لذ] عا	Y �Hليه 
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 �Hال يريدH ،على �لتمتع بهّن �HRال يقدH 
� �لجميالHهم يرH
� يقتصر�H على �لحالn �لقليل بعد �ستمتاعهم � (�HRال يقد H�)
هناv بالحر�k �لكثير. Hضاo عليهم �ألمر �Hشتّد
 �لحاH ،nعاشو� 
من لذ; �لشهو` �لتي تتوقد ناRها في قلوبهم عيش �لعذ�U، فلما 

�شتّد �لضيق جاPهم �لفر�.
فأشِرفو� على  �لنا5 جميعًا   �H	 من  �نتم  تعالو�  لهم:  قلنا 
بناتنا في مد�Rسهن، لقد جعلنا Yليكم �مر تربيتهن Hتعليمهن �Hمر 
شبابنا  Rعاية  Hحدكم،  �نتم  كّلفناكم،  كما  RYHشا	هن.  ثقافتهن 
Hتوجيه �بنائنا في �لصحف Hفي �إل�Lعة، Hهذ� �لذ] جاPنا حديثًا 

 عقولهم Rفطا .(�Hلم نكن نعرفه من قبل Hهو �لر�ئي (�لتلفزيو
من �لفر�H jطلقو� لشهو�تهم �لعنا�، �Hحّسو� بمثل ما يحّس به 
 kحد` من لحم �لنعجة، ينا�H لذئب �لجائع �لذ] يشتهي قضمة�
له:  فقلنا  Yليها،  بعيد  بالثانية من  Hينظر  بها  يحلم  مقلتيه   Jبإحد
�لقطيع  هذ�  على  �نت   pفأشِر  kلمحتَر� �لذئب  يا حضر`  تفّضل 

�لذ] تمشي فيه مئة نعجة.
�لتي  �لوجهة  Hّجهوهن  لهم:  Hقلنا  بناتنا  سّلمناهم  لقد 
�نه �نفع لهن. فأخذHهن يرقصن   �Hصنعو� بهّن ما تر�H �H}تشا
لهم، يسافرَ� معهم، Hيكشفَن عن �لمستوR من �عضائهّن �مامهم، 
H>�لنشا�  �لفنية<  >�لنهضة  هي  شيطانية   Pسما� لذلك  �Hخترعو� 
 Pسما�H �لشعبية<،  H>�لمقاHمة  �لجماعية<   jHلر�<H �لرياضي< 
�خرJ ليس لها كلها Yّال معنى �Hحد هو �لتمّتع ببناتنا بعد �� ُحِرمو� 

.Uلغر� 	غيرها من بالH فرنسا 
�لتمتع ببنا
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بد{�H بالرياضة تعّلمها معّلما
 للطالبا
 في باحة �لمدRسة، 
ثم خرجو� بهّن Yلى �لساحة �لمكشوفة �لتي ير�ها �لجير��، فلما 
H�Rنا سكتنا جعلو� لها ثيابًا تكشف عن بعض �لساH oعن نصف 
 
�لذ�R;، فلما H�Rنا سكتنا �ّلفو� من �لبنا
 فرقة كّشافة Hمرشد�
�خرجوهن يوk �لعر�، فأنكرنا Yنكا�Rً ضعيفًا. �Hنا �حمد �هللا على 
�ني كنت �nH من �نكر هذ� في مجّلة �لرسالة Hكنت rخر من ثبت 

على �إلنكاH ،Rلكنهم �H�R �إلنكاR فر	يًا فلم يبالو� به.
 nتقو Uلعر�H ،RحذH ًالH� pصنعو� ما صنعو� على تخّو
نعتر�  Hال  نبالي  ال  H�Rنا  فلما  خذHني<.   :nيقو �لمريب  >كا	 
 ً�Rَجها �H}جاH ،Rحو� �لستا�a�H Rعلى بناتنا خلعو� �لعذ� Rال نغاH
من �لباU بعد �� كانو� يتسّللو� من �لنافذ`، حتى Yنني �Rيت في 
Rحلتي مع �لمشايخ Yلى مصر �لتي حّدثتكم حديثها، �Rيت يومًا 
Hقد 	عانا صديق لنا Yلى باخر` له �Rسية على شط �لنيل �Hمامها 
ملعب مكشوp �لجو�نب مفّتح �ألبو��R ،Uيت فيه �Hنا قا	Y kلى 
�لباخر` �Hنا �Rجع منها مئا
 من �لشّبا� �Hلشاّبا
 ال ُيسَتر منهم 
Hال منهن Yّال �لسو�` �لكبر�R ،Jيتهم مضطجعين على �لرماn جنبًا 
فيمسك  (جمناaية)،  Rياضية   
حركا على   �يتمّرنو جنب  Yلى 
�لمدUR �لبنت من كل عضو فيها: يمسكها من فخذها لتنقلب من 
فوo >�لثابت<، Hيمّد يد� Yلى ما شاP منها Hهي عاRية ما تستر Yّال 
�لثدَيين �Hلسو�تين، كما ُيرJ على �لسو�حل في شطو�  حلمَتي 
�لبحا�RH !Rينا مد�5R ثانوية للبنا
 تقيم حفال
 في rخر �لسنة 
تسع   jالفتتا� بعد خطبة  فيها  Yليها)  للدعو`   �بطاقتا  ��آل (بيد] 

!Pلنسا�H nلمدعّوين من �لرجا� kما� 
Rقصا
 تؤّ	يهن �لطالبا
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يعّلمها  هل  �لرقصا
؟  هذ�  يعلمهن  �لذ]  َمن   :�Hففّكر
 Pشي Yنه  �لحساU؟  معّلم   k� �لعربية،   5Rمد  k� �لدين،   Lستا�
 ��  �HRتتصّو هل   .
�Hلحانا  
�لملهيا  Uصحا� Yّال  يعرفه  ال 
يأتي �لقائمو� على تربية بناتكم ببعض هؤالP �لُفّساo لُيلبِسوهن 
 .�كا �لذ]  �لرقصا
؟! هذ� �Hهللا  Hيعّلموهن هذ�  �لرقص  لبا5 

 �لطالبا
 يصنعن صنيع RصاH ،لى مر�قصY 5Rتحوَلت �لمد�

!
�ألRتستا
، �] �لساقطا
 �لفاسد�
ثم جا{�H بما كنا نعجز �� نتخيله تخّيًال فأصبحنا نر�� �Hقعًا 
ظاهر�ً، فأجبر�H �ألU على �� يبعث ببنته لتناk خا�R بيتها شهر�ً 
 pشر�Y تحت  �لتّل،  معسكر  في   ،
�لمعسكر� هذ�  في  كامًال 
�لر�ئي  في  لنا  عرضو�  حتى  Lلك  يكِفهم  Hلم  �ألجانب.   nلرجا�

(�لتلفزيو�) صوR بناتنا Hهّن يرقصن لهم في ليالي �لمعسكر.
�Hنا ال �n�a �تساnP: لما�L عرضو� Lلك في �لر�ئي؟ لما�L؟ 
ليَنْمن شهر�ً  بناتنا Rغمًا عّنا   �Hخذ�H �Hلى ما يريدY صلو�H نهمY
ما  Yلى  HHصلو�  يتخيلونه  كانو�  ما  فحّققو�  بيوتنا،  عن   
بعيد�
كانو� يريدHنه. فلما�L عرضوهن علينا Hُهّن يرقصن لهم في تلك 
�لليالي؟ هل كا� Lلك عن غفلة منهم؟ هل كا� Lلك مبالغة في 
LYاللنا، يقولو� لنا: �نظر�H يا من تّدعو� �لشر�H pلنخو` كيف 
� Hتتألمو� Hال Hنتم تر�H لنا يرقصن �مامنا [Rجعلنا بناتكم جو�
 Uحز�� URتحقيقًا لمآH ،5للنا ً�aلك �ستفز�L �تتكلمو�؟ �k كا

� ُيفَقد فيه �ألما�؟�H مر �لنا5 في هذ� �لبلد� Uيضطر �تريد �
لست �	H .[Rلكن Lلك كله قد كا�، فما نتيجة هذ� �لذ] 
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 ،
� من �شكل �لمشكال
 -يا سا	`- توضيح �لو�ضحاY ؟�كا
Hلكنني مع Lلك �Hّضح لكم �لو�ضح فأسأn: ما هو �لرقص Hما 

منشؤ�؟
 [Rيعملها قديمًا �لجو� �منشأ �لرقص هو �لحركاُ
 �لتي كا
�لمملوكا
 �Hلبغايا �لفاسد�
 إلثاR` �لرجاH nتحريك �لغر�ئز، ثم 

 تقع مع �نغاk �لموسيقى Hغد
 فنًا من RصاH تهّذَبت شيئًا فشيئًا
 �v في �لرقص Hما يمكن � �لفنو�. Hَمن تأّمل �ألعضاP �لتي ُتحرَّ

يكو� لها من 	اللة تبّين هذ� �لحقيقة �لتي Lكرُتها.
ما  هذ�  �للهو،  مرقص ألهل  �لبلد  في   �يكو  �� �فهم  �Hنا 
للّدين  �ُقيمت  �لتي  �لمدRسة   nتتحّو  �� �ما  �RHبا!  من  تعّلمنا� 
HلألخالH oللعلم، �� تتحّوn �لمدRسة Yلى مرقص؟ فهذ� �لذ] ال 

�ستطيع �� �فهمه Hال �� �هضمه.
 ��لشيطا ُيغِويها  فاسد`  �مر�`  �لبلد  في   �يكو  �� �فهم  �Hنا 
 Pنسا فيه   �يكو  ��H �مامهم،  �Hلرقص   nللرجا  Pبالغنا فتشتغل 
Hال   nلرجا� Yليهن  يصل  ال   
صّينا  
	ّينا  
عفيفا  
شريفا
� على �لمتعة بهّن Yّال بالز��H �لحالH .nلكني ال �ستطيع HRيقد

�بد�ً �� �فهم كيف تصير �لطالبة �لشريفة هي �لمغنية �لر�قصة؟
Hنحن جميعًا نعلم �� �لشاUّ �لَعَزU يتخّيل �لمر�` في خلوته 
 �Rها �ثاrR هو �LYH ،يهيج لر{ية مثالهاH يتمثلهاH ،فُيَجّن بخيالها
� لمس طرY pصبعها هّز
 �للمسة جسد� YH ،هاrعلى �لبعد مر
�مامه على  ُنقيمها  عندما  تكو� حاله Hحالها  فكيف  Hجسدها... 
كتفها   vتحّر  �� Hنأمرها  عليها،   Rألنو�� Hُنلقي ساطع   ،jلمسر�



٤٠١

� ُتميل من ينظر �H تميل بجسدها ��H ،تمّد ساقهاH فها	R تهّزH
 
�لساقطا تفعله  ما  كل  �لمدRسية  �لحفلة  في  تفعل   ��H Yليها؟ 
 
باألغاني �Lتها �Hلحركا  ،Pبسو� Pلمو�خير سو��H 
�لحانا في 

�Lتها؟!
� شاP �هللا.Y لبقية في �لحلقة �آلتية�H

*   *   *



٤١٤

لى �لقّر�	 �لكر��
لقد بذلُت في تصحيح هذ� �لكتا� غايَة ما �ستطعت 
من �لجهد، لكّني ال 0َمُن .- يكو- فيه خطأ سهوُ' 
عنه، أل- �لكما> ليس ألحد من �لبشر، نما هو 
من صفا' خالق �لبشر. فأ?جو .- َيُمّن علّي قا?ئه 
(Gقا?K سائر كتب جّدH �لتي صّححُتها G.عد' 
خر�جها من قريب) فينّبهني لى .H خطأ سهو' 
 Nنا .شكر.G ،'عنه لكي .تد�?كه في �لطبعا' �آلتيا

T.Gعو له �َهللا بأ- يجز> له �ألجر �Gلثو��.

         مجاهد مأمو- Tير�نية
mujahed@al-ajyal.com



٤٠٣


�لمحتويا
٥ �لحلقة (١٢٨) كتاU مفتوY jلى �ألستاL �حمد �مين...........
١٩............. (٢) ��لحلقة (١٢٩) �لحيا` �أل	بية قبل نصف قر
٣٧....................................... �لحلقة (١٣٠) �نا �Hلقلم
٥١............................... �لحلقة (١٣١) Lكريا
 جز�ئرية
٦٧........................ �لحلقة (١٣٢) بقّية من حديث �لجز�ئر
٨٥.............................. �لحلقة (١٣٣) Lكريا
 فلسطينية
١٠١........................ �لحلقة (١٣٤) شاnR 	يغوH nسوRيا
١١٧....�Rبع محيط �ألR لحلقة (١٣٥) في سبيل فلسطين قطعنا�
١٣١.....................jقص �لسماR لحلقة (١٣٦) قّصتي مع�
�لحلقة (١٣٧) تعليقا
 Hهو�مش............................١٤٧
�لحلقة (١٣٨) مؤتمر �لقد5 �إلسالمي.....................١٥٩
�لحلقة (١٣٩) Rجاn كر�k عرفتهم في مؤتمر �لقد5.......١٧٥
١٨٩...................... �لحلقة (١٤٠) كيف قابلنا �لشيشكلي؟
�لحلقة (١٤١) بغد�	، �لمحّطة �ألHلى في Rحلتنا...........٢٠٣
٢١٩........................ �لحلقة (١٤٢) aياR` للموصل RYHبل
٢٣١....................... �لحلقة (١٤٣) من بغد�	 Yلى كر�تشي
�لحلقة (١٤٤) صوH Rلمحا
 من كر�تشي..................٢٤٥
٢٦١................................. ��لحلقة (١٤٥) قصة باكستا



٤٠٤

٢٧٥........ �لحلقة (١٤٦) 	هلي: �لفر	5H �إلسالمي �لمفقو	
٢٨٧............... �لحلقة (١٤٧) حديث يوk �لجالP عن سوRيا
�لحلقة (١٤٨) 	فا; عن �لفضيلة (١)........................٣٠١
�لحلقة (١٤٩) 	فا; عن �لفضيلة (٢)........................٣١٥
٣٣١.............. Rالستعما� Uمن �سلو 
�لحلقة (١٥٠) لمحا
٣٤٥..................... oألخال�H لتعليم� 	فساY (١٥١) لحلقة�
٣٥٧..........5R5 �لديانة في �لمد�HR	 لحلقة (١٥٢) معركة�
٣٦٧.... �لحلقة (١٥٣) كيف �ستقبلت 	مشق جماn عبد �لناصر؟
٣٧٧......... �لحلقة (١٥٤) علماP �لشاk مع كماn �لدين حسين
٣٩١.................... �لحلقة (١٥٥) �لخطبة �لتي هّز
 	مشق



٤٠٥

من rثاR �لمؤلف
١ ـ  �بو بكر �لصديق ١٩٣٥
٢ ـ  قصص من �لتاRيخ ١٩٥٧
٣ ـ  Rجاn من �لتاRيخ ١٩٥٨
٤ ـ  صوH Rخو�طر ١٩٥٨
٥ ـ  قصص من �لحيا` ١٩٥٩
١٩٥٩ j٦ ـ  في سبيل �إلصال
٧ ـ  	مشق ١٩٥٩
٨ ـ  �خباR عمر ١٩٥٩
١٩٥٩ 
٩ ـ  مقاال
 في كلما
١٩٦٠ kلحر� 
١٠ـ  من نفحا
١١ـ  سلسلة حكايا
 من �لتاRيخ (١ ـ ٧) ١٩٦٠
١٢ـ  هتاp �لمجد ١٩٦٠
١٣ـ  من حديث �لنفس ١٩٦٠
١٤ـ  �لجامع �ألمو] ١٩٦٠
١٥ـ  في �ندHنيسيا ١٩٦٠
١٦ـ  فصوY nسالمية ١٩٦٠
١٧ـ  صيد �لخاطر البن �لجوa] (تحقيق Hتعليق) ١٩٦٠
١٨ـ  ِفَكر Hمباحث ١٩٦٠



٤٠٦

١٩ـ  مع �لنا5 ١٩٦٠
١٩٦٠ 
٢٠ـ  بغد�	: مشاهد�
 LHكريا
٢١ـ  سلسلة �عالk �لتاRيخ (١ـ ٥) ١٩٦٠
١٩٧٠ kبدين �إلسال k٢٢ـ  تعريف عا
١٩٨٥ [Hعلي �لطنطا JH٢٣ـ  فتا
٢٤ـ  Lكريا
 علي �لطنطاH] (١ـ ٨) ١٩٨٥ـ ١٩٨٩
٢٥ـ  مقاال
 في كلما
 (�لجزP �لثاني)  ٢٠٠٠
٢٦ـ  فتاJH علي �لطنطاH] (�لجزP �لثاني) ٢٠٠١
٢٧ـ  فصوn �جتماعية ٢٠٠٢
٢٨ـ  سّيد Rجاn �لتاRيخ (محمد ‘) ٢٠٠٢
٢٩ـ  نوH Rهد�ية ٢٠٠٦

*   *   *
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